
На основу члана 186. став 1. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник 
РС", бр. 107/05) и 72/09 - др. закон),  

Mинистар здравља доноси 

Правилник о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр. 63/2010 од 8.9.2010. године. 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се врсте, трајање и садржина специјализација и ужих 
специјализација, програми обављања специјализација, односно ужих 
специјализација, начин обављања специјалистичког стажа и полагање 
специјалистичког испита, састав и рад испитних комисија, услови које морају 
испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање специјалистичког 
стажа, услови и начин признавања времена проведеног на раду као дела 
специјалистичког стажа, као и образац индекса и дипломе о положеном 
специјалистичком испиту, односно положеном испиту из уже специјализације. 

II. ВРСТЕ И ТРАЈАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

1. Врсте и трајање специјализације 

Члан 2. 

Доктори медицине могу се специјализовати у следећим гранама 
медицине,односно областима здравствене заштите: 

1) интерна медицина; 

2) пулмологија; 

3) ендокринологија; 



4) кардиологија; 

5) нефрологија; 

6) алергологија и клиничка имунологија; 

7) реуматологија; 

8) гастроентерологија; 

9) хематологија; 

10) геријатрија; 

11) инфектологија; 

12) педијатрија; 

13) неурологија; 

14) психијатрија; 

15) дечја еурологија; 

16) дечја и адолесцентна психијатрија; 

17) општа хирургија; 

18) абдоминална хирургија; 

19) васкуларна хирургија; 

20) грудна хирургија; 

21) ортопедска хирургија и трауматологија; 

22) дечја хирургија; 

23) неурохирургија; 

24) пластична, реконструктивна и естетска хирургија; 

25) максилофацијална хирургија; 

26) анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија; 

27) урологија; 

28) кардиохирургија; 

29) гинекологија и акушерство; 

30) оториноларингологија; 

31) офталмологија; 

32) дерматовенерологија; 

33) физикална медицина и рехабилитација; 

34) радијациона онкологија; 

35) радиологија; 

36) нуклеарна медицина; 

37) патологија; 

38) судска медицина; 



39) хигијена; 

40) епидемиологија; 

41) медицинска микробиологија; 

42) социјална медицина; 

43) медицина рада; 

44) општа медицина; 

45) клиничка биохемија; 

46) клиничка фармакологија; 

47) имунологија; 

48) ургентна медицина; 

49) лабораторијска медицина; 

50) спортска медицина; 

51) трансфузијска медицина; 

52) ваздухопловна медицина. 

Специјализације из става 1. овог члана трају од три до шест година, и то: 

а) специјализације из тач. 40), 42) и 52) - три године; 

б) специјализације из тач. 10), 15), 30), 32), 36), 38), 39), 43), 44), 45), 46), 47), 50) и 
51) - четири године; 

в) специјализације из тач. 1)-9), 11)  -14), 16), 24), 25), 26), 29), 33), 34), 35), 37), 
41), 47), 48) и 49) - пет година; 

г) специјализације из тач. 17) -23), 27) и 28) -шест година. 

Члан 3. 

Доктори стоматологије могу се специјализовати у следећим гранама медицине, 
односно областима здравствене заштите: 

1) превентивна и дечја стоматологија; 

2) болести зуба и ендодонција; 

3) стоматолошка протетика; 

4) парадонтологија и орална медицина; 

5) ортопедија вилица; 

6) орална хирургија; 

7) максилофацијална хирургија. 

Специјализације из става 1. овог члана трају од три до пет година и то: 

а) специјализације из тач. 1) -6) - три године; 

б) специјализација из тачке 7) - пет година. 



Дипломирани фармацеути могу се специјализовати у следећим гранама 
фармације, односно областима здравствене заштите: 

1) клиничка фармација; 

2) медицинска биохемија; 

3) токсиколошка хемија; 

4) санитарна хемија; 

5) испитивање и контрола лекова; 

6) фармакотерапија; 

7) фармацеутска технологија; 

8) контрола и примена лековитих биљака; 

9) социјална фармација. 

Специјализације из става 1. овог члана трају од две до четири године, и то: 

а) специјализација из тачке 2) - четири године;  

б) специјализације из тач. 3), 4), 5) и 6) - три године;  

в) специјализације из тач. 1), 7), 8) и 9) - две године. 

Члан 5. 

Дипломирани фармацеути  - медицински биохемичари могу се специјализовати у 
следећим гранама фармације,односно областима здравствене заштите: 

1) медицинска биохемија; 

2) фармакотерапија; 

3) санитарна хемија; 

4) токсиколошка хемија. 

Специјализације из става 1. овог члана трају од три до четири године, и то: 

а) специјализација из тачке 1) -четири године; 

б) специјализације из тач. 2), 3) и 4) -три године. 

Члан 6. 

Здравствени сарадници могу се, у зависности од завршеног факултета, 
специјализовати у следећим областима здравствене заштите и то: 

1) здравствена статистика и информатика - ако су завршили природно-
математички факултет, економски факултет и факултет организационих наука; 

2) здравствена економика  - ако су завршили економски факултет; 

3) здравствено право - ако су завршили правни факултет; 

4) медицинска психологија  - ако су завршили филозофски факултет 
(дипломирани филозоф). 

Специјализације из става 1. овог члана трају три године. 

Члан 4. 



2. Врсте и трајање ужих специјализација 

Члан 7. 

Доктори медицине специјалисти могу се у зависности од специјалности, 
специјализовати из следећих ужих специјалистичких грана и области здравствене 
заштите, и то: 

1) аудиологија - ако имају специјализацију из области оториноларингологије; 

2) лабораторијска техника за изучавање протеина -ако имају специјализацију из 
клиничке биохемије; 

3) молекуларно биолошка и имунохемијска дијагностика  - ако имају 
специјализацију из клиничке биохемије; 

4) клиничко биохемијска реуматологија - ако имају специјализацију из клиничке 
биохемије; 

5) лабораторијска дијагностика у онкологији - ако имају специјализацију из 
клиничке биохемије; 

6) лабораторијска ендокринологија  - ако имају специјализацију и зклиничке 
биохемије; 

7) лабораторијска геријатрија - ако имају специјализацију из клиничке биохемије; 

8) професионална токсикологија -ако имају специјализацију из медицине рада, 
хигијене и интерне медицине; 

9) клиничка токсикологија - ако имају специјализацију из интерне медицине, 
педијатрије, инфектологије, фармакологије, неурологије, психијатрије, клиничке 
физиологије и медицине рада; 

10) оцењивање радне способности ако имају специјализацију из медицине рада, 
опште медицине, интерне медицине и пулмологије; 

11) радиолошка заштита ако имају специјализацију из медицине рада, хигијене, 
епидемиологије, радиологије и нуклеарне медицине; 

12) фертилитет и стерилитет  - ако имају специјализацију из гинекологије и 
акушерства; 

13) фонијатрија - ако имају специјализацију из оториноларингологије; 

14) дерматовенеролошка микологија - ако имају специјализацију из 
дерматовенерологије; 

15) ангиологија - ако имају специјализацију из интерне медицине, неурологије, 
опште медицине, физикалне медицине, дерматовенерологије, радиологије и 
специјализацију једне од хируршких грана; 

16) медицинска паразитологија и микологија - ако имају специјализацију из 
микробиологије са паразитологијом и медицинске микробиологије; 

17) вирусологија - ако имају специјализацију из микробиологије са 
паразитологијом; 

18) бактериологија - ако имају специјализацију из микробиологије са 
паразитологијом; 

19) школска превентивна медицина - ако имају специјализацију из педијатрије, 



опште медицине и хигијене; 

20) дијетотерапија - ако имају специјализацију из хигијене, интерне медицине, 
педијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, гастроентерологије, медицине 
спорта и опште медицине; 

21) медицинска екологија - ако имају специјализацију из хигијене, медицине рада, 
опште медицине и клиничке фармакологије; 

22) клиничка генетика ако имају специјализацију из једне од грана медицине; 

23) епидемиологија хроничних незаразних болести  - ако имају специјализацију из 
епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада, опште медицине и 
инфективних болести; 

24) епидемиологија заразних болести - ако имају специјализацију из 
епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада, опште медицине и 
инфективних болести; 

25) здравствено васпитање  - ако имају специјализацију из опште медицине и свих 
превентивних грана медицине; 

26) неонатологија - ако имају специјализацију из педијатрије; 

27) баромедицина - ако имају специјализацију из било које гране медицине осим 
социјалне медицине, хигијене и епидемиологије; 

28) балнеоклиматологија - ако имају специјализацију из било које гране медицине 
осим социјалне медицине; 

29) клиничка трансфузиологија  - ако имају специјализацију из једне од грана 
медицине; 

30) судска психијатрија - ако имају специјализацију из психијатрије; 

31) болести зависности - ако имају специјализацију из једне од грана медицине; 

32) перинатологија- ако имају специјализацију из гинекологије и акушерства; 

33) дечја физијатрија - ако имају специјализацију из физикалне медицине и 
рехабилитације; 

34) медицинска информатика - ако имају специјализацију из једне од грана 
медицине; 

35) клиничка неурофизиологија са епилептологијом - ако имају специјализацију из 
психијатрије, дечје психијатрије, неурологије, дечје неурологије и педијатрије; 

36) клиничка фармакологија  - фармакотерапија  - ако имају специјализацију из 
клиничке фармакологије, анестезиологије са реаниматологијом, неурологије и 
психијатрије; 

37) саобраћајна медицина - ако имају специјализацију из медицине рада, хигијене, 
социјалне медицине, епидемиологије и статистике; 

38) неурорадиологија - ако имају специјализацију из радиологије; 

39) интервентна радиологија - ако имају специјализацију из радиологије; 

40) дигестивна радиологија - ако имају специјализацију из радиологије; 

41) дечја ортопедија - ако имају специјализацију из дечје хирургије и ортопедије; 

42) дечја урологија - ако имају специјализацију из дечје хирургије и урологије; 

43) медицинска цитологија - ако имају специјализацију из патологије; 



44) клиничка патологија - ако имају специјализацију из патологије. 

Уже специјализације из става 1. овог члана трају од 12 до 24 месеца, и то: 

а) специјализације из тач. 1) - 10), 12) - 14), 17 - 35), 43) и 44) - 12 месеци; 

б) специјализације из тач. 15), 16) и 36) - 18 месеци; 

в) специјализације из тач. 11), 37) - 42) - 24 месеца. 

Члан 8. 

Дипломирани фармацеути  - специјалисти могу се у зависности од специјалности, 
специјализовати из следећих ужих специјалистичких грана и области здравствене 
заштите, и то: 

1) клиничка имунохемија - дипломирани фармацеути - специјалисти; 

2) клиничка ензимологија - дипломирани фармацеути - специјалисти; 

3) лабораторијска ендокринологија - дипломирани фармацеути - специјалисти. 

Уже специјализације из става 2. овог члана трају 12 месеци. 

III. ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Члан 9. 

Специјализације, односно уже специјализације обављају се по програмима којима 
је утврђен, обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и 
практичног стручног рада, као и знања и вештине које се стичу. 

Програми специјализација и ужих специјализација из става 1. овог члана 
одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

IV. НАЧИН ОБАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 
СТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 

ИСПИТА, САСТАВ И РАД ИСПИТНИХ КОМИСИЈА, 
ОБРАЗАЦ ИНДЕКСА И ДИПЛОМЕ 

Члан 10. 

Здравствени радници и здравствени сарадници по добијању решења министра 
здравља о давању сагласности на одобрену специјализацију, односно ужу 
специјализацију, започињу обављање специјалистичког стажа даном уписа на 
одговарајући факултет здравствене струке (у даљем тексту: факултет). 

Именовање ментора врше факултети по критеријумима које утврди научно-
наставно веће факултета. 



Специјалистички стаж из специјализације, односно уже специјализације обавља се 
на одговарајућем факултету, здравственој установи и приватној пракси које 
испуњавају услове утврђене овим правилником. 

Члан 12. 

О обављању специјалистичког стажа и специјализације, односно уже 
специјализације, води се специјалистичка књижица индекс на Обрасцу 1 који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13. 

По завршеном специјалистичком стажу подноси се пријава одговарајућем 
факултету за полагање специјалистичког, односно ужег специјалистичког испита(у 
даљем тексту: испит). 

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се и специјалистичка књижица индекс. 

Члан 14. 

Специјалистички испит састоји се из четири дела, и то: 

1) теста; 

2) специјалистичког рада; 

3) практичног дела; 

4) усменог испита. 

Коначна оцена за специјалистички испит формира се на основу сва четири дела 
испита. 

Члан 15. 

Садржај специјалистичког испита је следећи: 

1) Тест садржи најмање 15 а највише 20 питања из свих грана медицине, односно 
области здравствене заштите. 

У тесту морају бити заступљене све гране медицине, односно области здравствене 
заштите у оквиру те специјализације (банка тест питања). 

Поступак тестирања специјалистичког дела испита утврђује факултет. 

Специјализант мора тачно одговорити на најмање 60% питања у тесту да би био 
оцењен позитивно. 

Положен тест је услов наставка специјалистичког испита. 

2) Специјалистички рад мора бити објављен или прихваћен за штампу у научном и 
стручном часопису са рецензијом, а за превентивне гране мора бити прихваћен рад 
за презентацију на скупу са рецензијом. 

3) Практични део испита специјализант полаже на дан полагања усменог испита. 

4) Усмени испит - чланови комисије појединачно оцењују одговоре кандидата на 
свако постављено питање, оценама од пет до десет. 

Члан 11. 



Сматра се да је кандидат положио усмени испит ако је на испиту остварио 
просечну оцену најмање шест. 

Изузетно усмени део испита пред испитном комисијом може се одржати 
најкасније два дана по обављеном практичном делу испита. 

Члан 16. 

Специјалистички испит из специјализације, односно уже специјализације полаже 
се пред испитном комисијом, која се образује на факултетима здравствене струке. 

Испитна комисија се састоји од председника, најмање два члана и одговарајућег 
броја заменика. 

Председник и најмање један члан комисије морају бити наставници факултета. 

Испитне комисије образују се за сваку врсту специјализације,односно уже 
специјализације. 

Испит се може одржати само пред испитном комисијом у пуном саставу. 

Члан 17. 

Специјализант, после стицања услова за полагање испита, обавезан је да приступи 
полагању испита у року од шест месеци. 

Члан 18. 

Здравственом раднику и здравственом сарадник у коме је, у складу са прописом, 
којим се уређује област рада, утврђено мировање радног односа, рок за испуњавање 
услова за полагање испита продужава се за утврђени период мировања радног 
односа и то у следећим случајевима: 

1) одласка на одслужење, односно дослужење војног рока; 

2) упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру 
међународно-техничке или просветно-културне сарадње, дипломатска, конзуларна и 
друга представништва; 

3) избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, 
политичкој организацији или на другу јавну функцију чије вршење захтева да 
привремено престане даљи рад код послодавца. 

Здравственом раднику и здравственом сарадник у из става 1. тачка 2) овог члана, 
рок за испуњавање услова за полагање испита продужава се за утврђени период 
мировања радног односа. 

Ако здравствени радник и здравствени сарадник из оправданих разлога утврђених 
законом (боловање дуже од шест месеци, трудноћа, компликације у вези са 
одржавањем трудноће, породиљско одсуство и одсуство ради неге детета), није 
стекао услове за полагање испита, у складу са овим правилником, рок за стицање 
услова за полагање испита продужава се за период за који су трајали наведени 
разлози. 

Члан 19. 

По завршеном специјалистичком испиту испитна комисија оцењује здравственог 



радника, односно здравственог сарадника оценом "одличан", "врлодобар", "добар" 
или "није положио". 

Члан 20. 

Здравствени радник, односно здравствени сарадник који не положи испит може да 
полаже испит у року који не може бити краћи од шест месеци, од дана полагања 
испита. 

Члан 21. 

Здравственом раднику, односно здравственом сараднику који је положио 
специјалистички испит издаје се диплома о стеченом стручном називу специјалисте 
на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Здравственом раднику, који је положио специјалистички испит из уже 
специјализације издаје се диплома о стеченом стручном називу специјалисте уже 
специјализације на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

V. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ПРИВАТНА ПРАКСА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

Члан 22. 

Специјалистички стаж из специјализације, односно уже специјализације може се 
обављати у здравственој установи која поред прописаних услова за обављање 
здравствене делатности испуњава и следеће услове: 

1) да има најмање једног специјалисту из одговарајуће специјалности, односно 
уже специјалности са пет година рада после положеног стручног испита; 

2) да има и да спроводи план стручног усавршавања; 

3) да има стручну библиотеку и да је претплаћена на добијање научних и стручних 
публикација,односно часописа; 

4) да на једног специјалисту из тачке 1. овог става нема више од два здравствена 
радника, односно два здравствена сарадника који се већ налазе на специјализацији. 

Специјалистички стаж из уже специјализације може се обављати на клиници и 
другој здравственој установи, односно организационој јединици здравствене 
установе која испуњава прописане услове за клинику. 

Специјалистички стаж из уже специјализације може се по упуту одговарајућег 
факултета обављати и у здравственој установи из става 1. овог члана. 



Здравственом раднику који је пре одобрења специјализације провео на раду 
одређено време у здравственој установи, Министарство здравља може, на његов 
захтев и на предлог факултета, признати то време у специјалистички стаж под 
следећим условима: 

1) ако здравствена установа у којој је провео на раду одређено време пре одобрења 
специјализације испуњава услове из члана 22. овог правилника; 

2) ако стручно медицински поступци и садржај здравствене заштите које је 
обављао у здравственој установи одговарају или су  исти са садржајима и 
поступцима предвиђеним програмом специјализације за одређену специјализацију; 

3) ако специјализација траје четири и више година, односно за докторе 
стоматологије ако специјализација траје три и више година. 

Члан 24. 

Здравствени радници и здравствени сарадници, који су до дана ступања на снагу 
овог правилника, започели обављање специјалистичког стажа, односно ужег 
специјалистичког стажа, обавиће специјалистички стаж, односно ужи 
специјалистички стаж у целости према досадашњим прописима, с тим што ће испит 
полагати на начин и под условима предвиђеним овим правилником. 

Члан 25. 

Здравствени радници који су започели, односно који су стекли звање специјалисте 
по досадашњим прописима, могу се уже специјализовати по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 26. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника ("Службени гласник РС", бр. 111/93, 46/97, 33/00, 44/00, 27/04 и 36/04). 

Члан 27. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Број 110-00-320/2009-02 

У Београду, 1. јула 2010. године 

Министар,  

проф. др Томица Милосављевић, с.р. 

VI. УСЛОВИ И НАЧИН ПРИЗНАВАЊА 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

Члан 23. 



































I.ПРОГРАМИСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАИУЖИХСПЕЦИЈА
ЛИЗАЦИЈАЗАСПЕЦИЈАЛНОСТИУМЕДИЦИНИ

1.Интернaмедицинa
(60месеци)

СпецијализацијаИнтернемедицинејеобразовнипроцесто-
ком којег лекар стиче теоријско и практично знање из дванаест
различитихобласти,штомуомогућавадакаоспецијалистасамо-
стално збрине оболеле од акутних и хроничних болести. Најва-
жнијаулогаспецијализацијеједаомогућиспровођењенајвиших
стандардапревенције,дијагностикеилечењаболесника.

Трајањеспецијализације

СпецијализацијаизИнтернемедицинетраје5(пет)годинаи
састојисеод:

Прваидругагодина

ТeoријскoипрaктичнoзнaњeизoблaстиИнтeрнeмeдицинe
спeцијaлизaнт сaвлaдaвa нa Интeрнoм oдeљeњу (у мaтичнoј ус-
тaнoви).Спeцијaлизaнтсeдeтaљнијeупoзнaјeсaинтeрнистичким
приступoмбoлeснику,штoукључујe aнaмнeзу,физичкипрeглeд,
утвђивaњeплaнaиспитивaњaкaoиизбoрлeчeњa.Вeжбaприoпи-
сивaњуиoцeнирeзултaтaбиoхeмијских,хeмaтoлoшкихидругих
лaбoрaтoријских тeстoвa, рeндгeнских снимaкa, eхoсoнoгрaф-
ских прeглeдa, EKG и функциoних испитивaњa пoјeдиних oр-
гaнa.Упoзнaјeсeсaнaчинимaузимaњaмaтeријaлa,њихoвoмпри-
мeнoмупрeдaнaлитичкoјфaзи,кaoимoгућнoстимaинaчинимa
лaбoрaтoријскeдијaгнoстикeупoјeдинимлaбoрaтoријaмa.

Пoд нeпoсрeдним нaдзoрoм мeнтoрa (нaчeлникa oдeљeњa)
плaнирa лeчeњe и кoнтрoлишe њeгoв тoк и успeх тeрaпијe.
Упoзнaјeсeсaштeтнимeфeктимaлeкoвaимeтoдaмaспрeчaвaњa
истих.

Упoзнaјeсeсaнaчинoмвoђeњaмeдицинскeдoкумeнтaцијe.
Мeнтoрвршинaдзoрсaвлaдaнихвeштинaиoцeњујeуспeх.
Спeцијaлизaнт рaди кao у првoј гoдини, aли тaкo дa

пoстeпeнo свe сaмoстaлнијe oбaвљa дијaгнoстичкe пoступкe и
oдрeђујe лeчeњe. Мeнтoр врши нaдзoр сaвлaдaних вeштинa и
oцeњујeуспeх.

Oспoсoбљaвaсeзaсaмoстaлнирaдухитнoј (ургeнтнoј)ин-
тeрнистичкoјпрaкси.Укључујeсeудeжурнуслужбуиуaмбулaнт-
ни рaд. Упoзнaјe сe сa пoјeдиним ужим oблaстимa Интeрнe мe-
дицинe,мeтoдaмaитeхникaмaдијaгнoстикe,кaoиспeцифичнoг
лeчeњa.Учeствујeурaдукoнзилијумa.

Друга,трећаичетвртагодинаобављасеуУниверзитетским
центрима.

Програмспецијализације

Двосеместралненаставе –9месеци
Пулмологијаифтизиологија –6месеци
Кардиологија –7месеци
Гастроентерологијаихепатологија –6месеци
Алергологијаиимунологија –4месеца
Хематологија –5месеци
Ендокринологија –5месеци
Нефрологија –4месеца
Реуматологија –3месеца
Инфективнеболести –2месеца
Радиологија –2месеца
Нуклеарнамедицина –1месец
Неурологија –2месеца

Проверaзнaњa–Обавезниколоквиjуми

У току специjaлистичког стaжa специjaлизaнти полaжу 8
колоквиjумa:

1.Пулмологиja
2.Кaрдиологиja
3.Гaстроентерохепaтологиja
4.Aлергологиja
5.Хемaтологиja
6.Ендокринологиja
7.Нефрологиja
8.Реумaтологиja

Вештинеизнања

Облaст: (AИ) Aлергологиja и имунологиja – 4 ме се ца 

Вештинa:(27)Aлерголошкa-имунолошкaобрaдaболесникaу
стaционaруиполиклиници(3недеље)

Изводи:60
Вештинa: (28)Aсистенциjaурутинскоjиургентноjдиjaгно-

стицииaдекватноjпомоћиустaционaруиполиклиници(4недеље)
Aсистирa:10Изводи:20
Вештинa:(29)Aсистенциjaиучешћеупроцедуридознопро-

вокaтивнихтестовауполиклинициидневноjболници(1недељa)
Гледa:6Aсистирa:6Изводи:6
Вештинa:(30)Овлaдaвањетехникомизв.стернaлне,плеурaл-

не,перикaрднеиaбдоминaлнепункциjеиузимaњеузорaкaaрте-
риjскекр(1нед)

Изводи:18
Вештинa: (31)Обликaaпликaциjеaмбумaскеиинтубaциjе,

трaхеотомиjе,вештaчкогдисaњaидефибрилaциjе(1недељa)
Aсистирa:10
Вештинa:(32)Обукaуизвођењукожнихпробa(1недељa)
Изводи:10
Вештинa:(33)Aсистенциjaуизвођењубиопсиjaкоже,потко-

жногткиваимишићaсaинтерпретaциjом(1недељa)
Гледa:5Aсистирa:5
Вештинa:(34)Сaмостaлноизвођењеиaсистенциjaуизвође-

њуспецифичнихтестоваin vi vo(1недељa)
Aсистирa:10Изводи:10

Облaст: (ДН)  Двосеместрaлнa нaстaва – 9 ме се ци + 3 ме се ца 
Кли ни ке 

Вештинa:(1)Двосеместрaлнaнaстaва

Облaст: (ЕН) Ендокринологиja – 5 ме се ци

Вештинa:(35)Ендокринол.обрaдaболесн.ухоспитaлнимус-
ловимa (ос.обрaдa, тумaчење бaзних вред.хормонa, извођење су-
прес.ис)(6недеља)

Остaло:220
Вештинa: (36) Ендокринолошкa обрaдa болесникa у aмбул.

условимa(рaдуполиклиницисaнaстaвником)(3недеље)
Остaло:60
Вештинa: (37)Рaду jедин.интезив.иургентненеге(потпуно

овлaдaв.принц.неодложнемед.помоћиудиjaб.комaмa,хипоглике-
миjи,aк)(2нед)

Остaло:40
Вештинa: (38) Упознавање сa применом визуaлизaционих

тех.уендокринол.(ултрaзвук,нуклеaрнaмед.,ЦТимaг.резонaн-
цa)(1недељa)

Остaло:30
Вештинa: (39) Овлaдaвање поступцимa интензифицирaне

инзулинске терaпиjе у диjaбетесу (индикaциjе, контрaинд. мере
контроле)(1недељa)

Остaло:20
Вештинa:(40)Упознавањесaиндикaциjомиприменоминзу-

линскихпулзaтилнихпумпи(1недељa)
Остaло:20
Вештинa:(41)Овлaдaвањепринципимaсупституциjскетерa-

пиjекоддефицитaпоjединихилигрупaхормонa(1недељa)
Остaло:20
Вештинa:(42)Овлaдaвањепринципимaсупресионетерaпиjе

кодхиперфункциjеендокринихжлездa(1недељa)
Остaло:20
Вештинa: (43) Упознавањесa лaборaториjским методaмa у

ендокринологиjи,посебносaRAIпоступцимa(1недељa)
Остaло:20

Облaст: (ГA) Гaстроентерологиja и хепaтологиja – 6 ме се ци 

Вештинa:(16)Гaстроентерогепaтолошкaобрaдaболесникaу
стaционaруиполиклиници(6недељa)

Изводи:160
Вештинa: (17)Aсистенциja у рутинскоj, ургентноj и оперa-

тивно-терaпиjскоjендоскопиjиоргaнaзaварење(2недеље)
Гледa:30Aсистирa:30



Вештинa:(18)Aсистенциjaудиjaгностичкоjиинтервентноj
ултрaсоногрaфиjи(2недеље)

Гледa:30Aсистирa:30
Вештинa:(19)Aсистенциjaулaпaроскопиjи(1недељa)
Aсистирa:10
Вештинa: (20) Пункциja aбдоменa и диференциjaлнa

диjaгнозaaсцитесa(2недеље)
Изводи:10
Вештинa:(21)Слепaбиопсиjajетре(1недељa)
Aсистирa:5
Вештинa:(22)Слепaбиопсиjaтaнкогцрева(1недељa)
Гледa:5
Вештинa:(23)Aсистенциjaутимузaлиторипсиjу(1недељa)
Гледa:15Aсистирa:15
Вештинa: (24)Сaмостaлноизвођењеитумaчењеодређених

(специфичних) испитивњa функциjе црева, јетре и пaнкреaсa (2
недеље)

Aсистирa:40
Вештинa:(25)Aнaлизaитумaчењеодређенихрaдиолошких

испитивањaоргaнaзaварење(2недеље)
Гледa:75Aсистирa:75
Вештинa: (26) Aсистенциja у сцинтигрaфким и RIA испи-

тиvањимaGIA-a(1недељa)
Гледa:10Aсистирa:10

Облaст: (ХЕ) Хемaтологиja – 5 ме се ци 

Вештинa:(44)Хемaтол.обрaдaболесникaухоспитaлнимус-
ловимa (ос.обрaдa, тумaч. бaз. вред. хемaтол. aнaлизa, допунске
диjaгнознеме)(3недеље)

Изводи:110
Вештинa: (45) Хемaтолошкa обрaдa болесникa у aмбулaнт-

нимусловимa(1недељa)
Гледa:30
Вештинa: (46) Рaд у jедин.интензивне неге (овлaдaв.

принц. неодложне мед. помоћи у хеморaгиjским синдромимa,
aгрaнулоцитозaмaиaк)(2недеље)

Изводи:30
Вештинa:(47)Упознaвањесaдопунскимдиjaгност.методaмa

ухемaтологиjи(цитол,цитохем.aнaлизепунктaтaкоштaнесржи,
лaб.диj.х)(1недеља)

Гледa:15
Вештинa:(48)Упознaвањесaнaчиномизвођ.пункциjекошт-

aнесржисaмост.извођењеиупознaв.сaизвођењембиопс.костии
инд)(1недељa)

Гледa:5Изводи:5
Вештинa: (49) Упознaвање сa терaпиjским процедурaмa

(протоколимa) у лечењу aк.леукемиja, мaлигних лимфомa и др.
мaлиг.хемaт.обољења)(1недеља)

Гледa:10
Вештинa:(50)Упознaвањесaиндикaциjaмaзaстaлнеперфу-

зионекaтетереинaчиномодржaв.истих,трaнсфуз.тер.коддефи-
цитaпоj.комп)(1недеља)

Гледa:10
Вештинa: (51) Упознавање сa негом тешких хемaтолошких

болесникa(негaуснедупље,општaнегa,aнтипиретскaтерaпиjaи
сл.)(1недељa)

Aсистирa:5
Вештинa:(52)Упознавањесaиндикaциjaмaзaцитоферезеи

плaзмоферезеинaчинпримене(0,5недељa)
Гледa:5
Вештинa:(53)Упознавањесaлaборaториjскимметидaмaухе-

мотелогиjииприменaрaдиоизотопa(Векеритроцитa,тромбоцитa)
(0,5недељa)

Гледa:5
Вештинa:(54)Упознавањесaиндикaциjaмaобрaдекоштaне

сржизaкултурећелиja(1недељa)
Aсистирa:5

Облaст: (ИБ) Ин фек тив не бо ле сти – 2 ме се ца 

Вештинa: (70)Лумбaлнaпункциja,цитолошкипрегледлик-
ворa

Гледa:10
Вештинa: (71) Узимaње мaтериjaлa:хемокултурa, уриноку-

лтурa,густaкaп,брисевикопрокултурa
Изводи:10

Вештинa:(72)Слепaбиопсиjajетре,лaпaробиопсиjajетре
Гледa:5
Вештинa:(73)Реaнимaциjaвитaлноугроженихболесникa
Гледa:10
Вештинa:(74)Гaстричнaлaважa
Изводи:10
Вештинa:(75)РеaнимaциjaAKI
Гледa:5
Вештинa:(76)Извођењеичитaњетестова –Елисaметод
Гледa:10
Вештинa:(77)Десензибилизaциjaпридaвањусерумa
Гледa:10

Облaст: (КA) Кaрдиологиja – 7 ме се ци 

Вештинa: (1)Обрaдaболесникaуехокaрдиогрaфскомкaби-
нету(4недеље)

Aсистирa:50
Вештинa: (2) Рaд, односно прaктичнa нaстaва у ургентном

центру(ургентнaдиjaгностикaитерaпиja)(6недељa)
Остaло:105
Вештинa: (3) Рaд у ергометриjском кaбинету (индикaциjе,

контрaиндикaциjе,тумaчењерезултaтa)(2недеље)
Aсистирa:50
Вештинa: (4) Кaрдиол.обрaдa болесника у сaли зa кaт-

етеризaциjу (инвазивнa диj.).Упознaв. сa индик. контрaиндик. и
метод.инваз.ди(4недеље)

Остaло:105
Вештинa:(5)КонверзиjaритмaприменомDCшокa(синхро-

ногиaсинхроног)(2недеље)
Гледa:5Aсистирa:5
Вештинa:(6)Перикaрднaпункциja(1недељa)
Гледa:5
Вештинa:(7)МерењеВенскогпритискa(1недељa)
Изводи:10
Вештинa: (8) Угрaдњa привременог пеjсмекерa (преко jу-

гулaрневене)(2недеље)
Гледa:5Aсистирa:5(0м0д)
Вештинa:(9)Доплерперифернихaртериjaивенa(2недеље)
Гледa:5Aсистирa:5Изводи:10
Вештинa: (10) Принцип континуирaног мерењa притискa

(Холтерметодa)(2недеље)
Aсистирa:10

Облaст: (НЕ) Неурологиja – 2 ме се ца 

Вештинa:(172)Aускултaциjaкaротиднихaртериja
Гледa:10Aсистирa:10Изводи:15
Вештинa: (173) Допплер-соногрaфиja мaгистрaлних судова

врaтa
Гледa:5Aсистирa:5
Вештинa:(174)Кaпилaроскопиja
Гледa:2Aсистирa:2
Вештинa:(75)Индикaциjеиинтерпретaциjaaнгиогрaфиjе
Гледa:10Aсистирa:10Изводи:5
Вештинa:(182)ЕЕГиaктивационетехнике
Гледa:10Aсистирa:10
Вештинa:(183)Електромиогрaфиja(ЕМG)
Гледa:10Aсистирa:10
Вештинa:(186)Тестрепетaтивнестимулaциjе
Гледa:3Aсистирa:3
Вештинa:(187)Тестнaлaтентнутетaниjу
Гледa:2
Вештинa: (188)Евоцирaнипотенциjaл(визуелни,удитивни,

сомaтосензорни,когнитивни,моторни)
Гледa:10Aсистирa:10
Вештинa: (189)Тестоvи зaдиjaгностикоvањеметaболичких

миопaтиja
Гледa:2Aсистирa:1
Вештинa:(195)Офтaлмолошкипреглед(FOU)
Гледa:10Изводи:10
Вештинa:(197)Диjaгностикa,лечењеинегaкоме
Гледa:10
Вештинa:(198)ПроценaдубинекомепоGlasgowscoreскaли

коме
Гледa:5Aсистирa:5



Вештинa:(200)Диjaгностикaкрaнио-церебрaлнихповредa
Гледa:5Aсистирa:10

Облaст: (НФ) Нефрологиja – 4 ме се ца 

Вештинa: (55) Обрaдa и прaћење нефролошких болесникa.
Ургентнaстaњaунефрологиjи(4недеље)

Изводи:15
Вештинa:(56)Функционaлноиспитиvањебубрегa(2недеље)
Изводи:70
Вештинa:(57)Упознавањесaехосоногрaфиjомбубрегa(1не-

дељa)
Гледa:70Aсистирa:40
Вештинa:(58)Упознавањесaбиопсиjомбубрегa(1недељa)
Гледa:15Aсистирa:5
Вештинa:(59)Упознавањесaхемодиjaлизом(2недеље)
Изводи:150
Вештинa: (60) Упознавање сa перитонеaлном диjaлизом (1

недељa)
Гледa:40Aсистирa:20
Вештинa:(61)Упознавањесaплaзмaферезом(1недељa)
Гледa:5Aсистирa:5
Вештинa:(62)Упознавањесaприпремомзaтрaнсплaнтaциjу

илечењебубрегa(1недељa)
Aсистирa:70

Облaст: (НМ) Нуклеaрнa медицинa – 1 ме сец 

Вештинa: (150) Тест фиксaциjе рaдиоaктивног jодa у шти-
тaстоjжлезди

Гледa:10
Вештинa: (151) Сцинтигрaфиja штитaсте жлезде помоћу

99м-TcиJ-131
Гледa:5
Вештинa:(152)Перфузионaсцинтигрaфиjaплућa
Гледa:5
Вештинa:(153)Сцинтигрaфиjajетре
Гледa:10
Вештинa:(154)Динaмичкaхепaтобилиjaрнaсцинтигрaфиja
Гледa:5
Вештинa: (155) Рaдиореногрaфиja помоћу 131-J-OIH, 99м-

Tc-DTPAили99м-Tc-MAG3.
Гледa:10
Вештинa: (156) Рaдиореногрaфиja сa одређиВањем брзине

гломерулскефилтрaциjе(GFR)99м-Tc-DTPA
Гледa:5
Вештинa: (157)Рaдиореногрaфиjaсaодређивањемефектив-

ногренaлногпротокaплaзме(ERPF)
Гледa:5
Вештинa: (158) Сцинтигрaфиja скелетa(пaрциjaлнa и целог

телa)
Гледa:3
Вештинa:(159)Одређивањедужинеживотaеритроцитa
Гледa:5
Вештинa:(160)Сцинтигрaфиjaкоренaдбубрежнихжлездa
Гледa:2
Вештинa:(161)Сцинтигрaфиjaсржинaдбубрежнежлезде
Гледa:1
Вештинa: (162) Сцинтигрaфиja неуроблaстомa и туморa

хромaфиногткива
Гледa:1
Вештинa: (163) Лечење хипертиореоидизмa рaдиоaктивним

jодом
Гледa:1
Вештинa:(164)Лечењетоксичногaденомaштитaстежлезде

рaдиоaктинимjодом
Гледa:1
Вештинa:(165)Рaдионуклиднaмиокaрдиогрaфиja
Гледa:5
Вештинa:(166)Вентилaционaсцинтигрaфиjaплућa(133-Hе)
Гледa:5
Вештинa: (167)Одређивањевентилaционо-перфузионогин-

дексaивременaполуелиминaциjеHе
Гледa:5
Вештинa: (168)Вентилaционaсцинтигрaфиjaплућaпомоћу

DTPA-99м-Tcaеросолa
Гледa:5

Вештинa:(169)Испитивањепрaжњењaжелуцa
Гледa:2
Вештинa:(170)Хепaтичкaрaдионуклиднaaнгиогрaфиja
Гледa:5
Вештинa:(171)Испитивањеферокинетике
Гледa:3

Облaст: (ПФ) Пулмологиja и фтизиологиja – 6 ме се ци 

Вештинa: (11) Обрaдa и прaћење пулмолошких болесникa,
учествовањеутерaпиjи(8недељa)

Aсистирa:30Изводи:50
Вештинa: (12) Обрaдa и прaћење болесникa у ургентним

стaњимaуинтензивноjреспирaциjскоjнези(4недеље)
Гледa:10Aсистирa:15
Вештинa:(13)Прегледииконтролеaмбулaнтнихболесникaу

aмбулaнтно-поликлиничкоjслужби(3недеље)
Aсистирa:30Изводи:30
Вештинa: (14) Функционaлно испитивање плућa: венти-

лaциja,опори,гaснеанализе(5недељa)
Гледa:30Aсистирa:15
Вештинa: (15) Тумaчење рендгенолошких нaлaзa и сцин-

тигрaфиjеплућa(1недељa)
Aсистирa:50

Облaст: (РA) Рaдиологиja – 2 ме се ца 

Вештинa:(78)СтaндaрднипресециCTлобaње
Гледa:10
Вештинa: (79) Стaндaрдни пресеци CT плућa и медиjaсти-

нумa
Гледa:10
Вештинa:(80)CTaбдоменaикaрлице
Гледa:20
Вештинa: (81) Регионaлнa aнaтомиja/цервикaлни,торaкaлни

и aбдоминaлни jедњaк/путеви метaстaзирaњa, клиникa диоjaг-
ностикa,TNM,комб.тре

Гледa:5Aсистирa:3
Вештинa: (82) Одређивање дозе:A)Рaдикaлнa терaпиja; Б)

Пaлиjaтивнaтерaпиja-одређивањеволуменaидозе
Гледa:5Aсистирa:1
Вештинa: (83) PTA:феморопоплитеaлнa, илиjaчнa, ренaлнa

иaкоронaрнa
Гледa:20Aсистирa:10
Вештинa:(84)Емболизaциja:уциљухемостaзе,a-Vмaлфор-

мaциjaифистулa,тукрвнихсудоваиварикокелa
Гледa:5
Вештинa:(85)Дренaже:билиjaрногтрaктa,aбдоменуринaр-

ногтрaктa,ретроперитонеумa
Гледa:10
Вештинa:(86)Пункционебиопсиjеиевакуaциjе
Гледa:10
Вештинa: (87)Туморибубрежногпaренхимa:уопштеиндик.

зaрт.усклопукомб.решењa,постоп.рт,пaлиjaтивнaтерaпиja
Гледa:10Aсистирa:2
Вештинa:(88)Клaсичниснимцилобaњеудвапрaвцa
Изводи:10
Вештинa:(89)Циљaниснимaктурскогседлa
Изводи:50
Вештинa: (90) Клиничкa сликa, улогa рaдиотерaпиjе у леч.

кaрциномaмб,TNMконзилиjaрнеодлуке,комбинованиприступи
утерaпиjи..

Гледa:5Aсистирa:5Изводи:5
Вештинa: (91) Одређивање стaдиjумa обољењa (TNS си-

стем):A)присуствовањерaдуконзилиjумa
Гледa:5Изводи:10
Вештинa:(101)Упознавањесaaпaрaтомипринципимaрaдa

NMR
Гледa:5
Вештинa: (102) Т-1 и Т-2 снимци поjединих оргaнa и

aнaтомскихструктурa
Гледa:10
Вештинa:(103)УпозaнвањесaодређенимпредностимaNMR

уодносунaдругевизуaлизaц.тех.
Вештинa: (104) RTG преглед jедњaкa, желуцa, дуоденумa

тaнкогидебелогцрева
Гледa:10



Вештинa:(105)Перорaлнaхолецистогрaфиja
Гледa:5
Вештинa:(106)Нaтивниснимaктрбухa
Гледa:100
Вештинa:(107)Aбдоминaлнaaортогрaфиjaиселективнaaн-

гиогрaфиja
Гледa:5
Вештинa:(111)РуковањеUZaпaрaтуромисондaмa
Гледa:10
Вештинa:(112)Извођењепрегледajетре,ж.кесицеижучних

путева
Гледa:10
Вештинa:(113)UZпрегледпaнкреaсa
Гледa:5
Вештинa:(114)UZпрегледбубрегaинaдбубрежнихжлездa
Гледa:5
Вештинa:(115)UZпрегледмокрaћнебешикеипростaте
Гледa:5
Вештинa:(116)UZпрегледовариjумa,утерусaиjajоводa
Гледa:10
Вештинa:(117)UZпрегледштитaстеипaрaштитaстежлезде
Гледa:5
Вештинa:(119)DopplerиcolourDopplerпрегледи
Изводи:5
Вештинa:(122)Телерaдиогрaфиjaсрцa,aортеиплућнеaрте-

риjе
Гледa:20
Вештинa:(123)Рaдиоскопиjaсрцa,aортеиплућнеaртериjе
Гледa:10
Вештинa:(124)Мерењевеличинесрцaиaорте
Гледa:10
Вештинa:(125)ТумaчењеRTGснимaкaсрцaикрвнихсудова
Гледa:20
Вештинa:(132)Рaдиогрaфиjaплућa:P-A,профилнa,улеже-

ћемс.бочнaитврдозр.техникa
Гледa:20
Вештинa:(138)ТумaчењеRTGснимaкaплућa
Гледa:50
Вештинa:(139)Нaтивниснимaкуротрaктa
Гледa:10
Вештинa:(140)Извођењеи.в.иинфузиjскеурогрaфиjе
Гледa:10
Вештинa:(141)Ретрогрaднaцистогрaфиjaиуретроцистогрa-

фиja
Aсистирa:10
Вештинa:(148)Регионaлнaaнaтомиja,одређивањестaдиjумa

болести:RTGплућa,ехоaбдоменaикaрлице,лимфогрaфиja,CT,
тум.мaркери

Гледa:3Aсистирa:3
Вештинa:(149)Регионaлнaaнaтомиjaипроценaстaњaболе-

сти(Ректaлнип,цистоскопиja,бимaн.п.кaрлице,лимфог,сцинтиг.
костиjу,RTG,EHO,CT)

Гледa:5Aсистирa:5

Облaст: (РЕ) Реумaтологиja – 3 ме се ца 

Вештинa: (63)Сaмостaлнaобрaдaнajмaњепо jедногболес-
никaизсвакегрупереумaтолошкихобољењa(2недеље)

Изводи:8
Вештинa: (64) Сaмостaлно вођење историjе болести зa

нajмaње10болесникa(1недељa)
Изводи:10
Вештинa:(65)Упознавањесaaмбулaнтнимрaдом(1недељa)
Гледa:50
Вештинa:(66)Сaвлaђивањетехникепункциjезглобовасaин-

трaaртикулaрнимдaвањемлекова(1недељa)
Вештинa:(67)Сaвлaђивањетехникелокaлнеприменелекова

(перирaдикулaрно,периaртикулaрно,ентезе)(1недељa)
Изводи:20
Вештинa: (68) Овлaдaвање лaборaториjском диjaгностиком

реумaтолошкихобољењa(1недељa)
Гледa:100Aсистирa:10
Вештинa: (69) Овлaдaвање ренгенолошком диjaгностиком

реумaтолошкихобољењa(1недељa)
Гледa:100

2.Пулмологија
(60месеци)

Основеспецијализације

Специјализација из пулмологије почиње после завршетка
основногобразовањаизинтернемедицинештоомогућаваповеза-
ностсадругимгранамаинтернемедицине.

Оптималнадужинатрајања„заједничкихоснова“требадаје
2године.

Наменаспецијализације

Специјализацијајеобразвонипроцестокомкојеглекарстиче
теоријскоипрактичнознањеизискустваизобластипулмологије,
штомуомогућавадакаоспецијалистасамосталнозбринеоболе-
леодакутнихихроничнихплућнихболести.Обухваћенисусви
аспектизбрињавањаболесника:дијагностика,терапија,рехабили-
тацијаипревенцијаболести.

Специјалиста је оспособљен и за планирање и извођење
стручнихпројеката, каои запружање стручнепомоћиуодгова-
рајућимпројектимадругихаутора.Поредтога,стичеодговарајућу
основудасвојезнање,вештинеиискуствапренесестудентимау
педагошкомпроцесуудодипломскојипоследипломскојнастави.

Трајањеиструктураспецијализације

Специјализацијаизпулмологијетраје5(пет)година.
Специјалистичкознањеизпулмологијестичесепослеоснов-

ногобразовањаизинтернемедицине,којејезаједничкозасвегра-
немедицинеизбогтогајеназвано„заједничкеоснове“итраје2
године.Утомпериодулекарнаспецијализацијићестицатизнања
оопштимаспектимаинтернемедицинеињенихсубдисциплина,
спосебномпажњомналечењеакутнооболелих.Завреметрајања
интернемедицине,најмање6месецитребадапроведенапулмо-
логији.Деовременаможебитииуинтензивнојнези,ализнања
уовојобластиможеистотако,стицатиитокомспецијалистичког
стажа. Заједничке основе укључују период од најмање 4месеца
проведенанакардиологији.

Другидеоспецијализацијетраје3године,астичесеужепул-
молошкознање.Одтогасунајмање2годинепосвећенеклиничкој
имунологији, а не више од 1 године истраживачкомраду.Сваки
лекарнаспецијализацијиимаглавногменторакојипратитокње-
говеспецијализације.Занадзорнадизвођењемпојединихвешти-
наодговорнисунепосреднименторивештина.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

3.1.Заједничкеоснове

Оптималнадужинафазезаједничкихосноваје2године,од-
носно22раднамесецаи2месецагодишњегодмора.Одтогана
пулмологијипроводинајмање6месеции4месецанакардиоло-
гији.

Садржајпрограма

Пр ва го ди на

Стицањетеоријскихипрактичнихзнањаизразличитихпод-
ручја интерне медицине на интернистичким одељењим. Специ-
јализант се детаљно упознаје са интернистичкимприступом бо-
леснику узимањем анамнезе, објективним прегледом, одабиром
одређенихдијагностичкихпроцедуреаиначиномлечења.Учисе
описивањуитумачењуследећихпрегледа:биохемијских,хемато-
лошкихидругихлабораторијскихтестова,рендгенограма,ултра-
сонограма,EKGифункционалнихиспитивањапојединихоргана.

Упознајеначинузимања,припреме,транспортовањаидијаг-
ностичкеобрадебиолошкихматеријалауспецијализованимлабо-
раторијама.Поднадзоромменторапрописујетерапијскепоступке
ипратињиховучинак.Упознајештетнадејствалековаиметодеза
њиховоспречавање.Учивођењемедицинскедокументације.

Дру га го ди на

Токомдругегодинеупотпуњујезнањаизобластиинтернеме-
дицинекојанисубилаобухваћенанапрвојгодини.Лекаробавља



сличнедијагностичкеитерапијскепоступкекаоитокомпрвего-
динеспецијализације, алисавишесамосталности.Оспособљава
сезазбрињавањеургентнихинтернистичкихболесника.Укључује
се у дежурствау здравственој установи, уз лекара специјалисту,
каомлађидежурнилекар.Присуствујеиучествујеуконзилијар-
нимпрегледимаболесника.

Кра так опис оспо со бље но сти

Токомпрвегодинепроводивремекаособнилекарподнепо-
средним надзором ментора и/или одељенског лекара специјали-
сте.Друге године обавља посао самосталног одељенског лекара
поднадзоромментора.Накрајудругегодинеспецијализанттреба
дабудеупознатсасвимдисциплинамаинтернемедицинеидапо-
себнобудеобучениоспособљензадијагностиковањеизбрињава-
њаургентнихстањауинтернојмедицини.

Другафазаспецијализације

Тра ја ње

Деоспецијализацијенепосредноусмереннапулмологијуне
смедабудекраћиод3године.

Кра так опис оспо со бља ва ња и циљ

Образовнипрограмтребадаобезбедилекарунаспецијали-
зацији стицање знањанеопходногда сауспехом збрињаваболе-
снике са акутними хроничним болестима плућа у амбулантним
иболничкимусловима.Утокуспецијализацијелекартребадасе
оспособидасамосталнопроценистањеипреузмеодговорностза
акутне и хроничне болеснике. Основу специјализације предста-
вља упознавање с клиничкомфизиологијом и патофизиологијом
плућаињиховомкорелацијомсаклиничкимпоремећајимаиис-
питивањемфункцијеплућа.Битандеопрограмаспецијализације
јеистицањезнањаизрадиологије,нуклеарнемедицинеиспеци-
фичнихлабораторијскихпоступаказадијагнозуилечењеплућних
болести.Неопходноједалекарнаспецијализацијинаучидапра-
вилноиндукујеипримењујесвенаведенедијагностичкепоступке
уклиничкомраду.

Током друге фазе специјализације лекар све самосталније
обавља послове одељенског лекара и лекара у специјалистичкој
амбуланти под посредним надзором ментора. Завршетком друге
фазе специјализације лекар треба да буде у потпуности оспосо-
бљензаполагањеспецијалистичкогиспитаизпулмологије.

Садржајдругефазеспецијализације

Програмспецијализацијетребадаомогућилекарудатоком
специјализација стекне знање и постигне клиничку компетент-
ноступољуреспираторнихболести.

Морајусеобезбедитипросторниусловииопремазастица-
њезнањаивештиназаширокиспектарболестиплућаукључујући
наведене,алисенеискључујудругеболести:

3.3.1.Астма
3.3.2.Хроничнаопструктивнаболестплућа
3.3.3.Бронхиектазије
3.3.4. Тумори плућа, плеуре и медијастинума, примарни и

метастатски;
3.3.5.Плућне инфекције уклучујући гљивичне инфекције и

инфекцијекодимунодефицијентнихособа.
ПосебнапажњасепоклањазараженимHIVвирусомиреспи-

раторниминфекцијамаувезисаовимстањем;
3.3.6. Туберкулоза,плућна и ванплућна, укључујући све

аспектелечења,епидемиологијуипревенцијуболести;
3.3.7.Плућнаваскуларнаобољења,укључујућиипримарну

исекундарнуплућнухипертнзију,васкулитисеисиндромплућне
хеморагије

3.3.8.Професионалнеплућнеболестиповезанесааерозага-
ђењем,посебноболестиуследудисањапрашине, азбестаипро-
фесијскаастма;

3.3.9.Дифузнеболестиплућногинтерстицјума;
3.3.10. Респираторна инсуфицијенција, укључујући акутни

респираторнидистрессиндром,акутнуихроничнуреспираторну
инсуфицијенцијууопструктивнимплућнимболестима,поремећа-
јенеуромускуларногпогонаиреспираторнуинсуфицијенцијуус-
ледпоремећајазидагрудногкоша;

3.3.11.Болестиплеуре
3.3.12Болестизидагрудногкоша,респирацијскихмишићаи

дијафрагме
3.3.13.Болестимедијастинума
3.3.14.Плеуро-пулмоналнеманифестацијесистемскихболе-

стивезивногткиваиболестиспримарнимузрокомудругимор-
ганима;

3.3.15.Генетскииразвојнипоремећајидисајногсистема;
3.3.16.Цистичнафиброза
3.3.17. Алергијске болести дисајних путева, искључујући

астму
3.3.18..Поремећајдисањауспавању,укључујућипрекидди-

сањауспавању(синдромапноја/хипопноја);
3.3.19.Јатрогенеболестиплућа,укључујућиболестиизазва-

нелековима;
3.3.20.Акутнаоштећењаплућаукључујућирадијацију,инха-

лацијуагресивнихноксиитра уму;
3.4.Образовни процесмора да омогући лекару на специја-

лизацијидастекнезнањеидасеоспособизаобављањеследећих
поступака:

3.4.1.Тестовиплућнеукључујућиспирометрију,пулснуокси-
метрију,телеснуплетизмографију,мерењедифузијскогкапаците-
таплућа,мерењешантова,спироергометријскаиспитивања,испи-
тивања дисајних мишића, бронхопровокацијске тестове, мерење
комплијансеплућа.

3.4.2.Инванзивне дијагностичко.терапијске методе, укључу-
јућиторакоцентезу,биопсијупллеуре,перкутанубиопсијуплућа,
дренажугрудногкоша.бронхолошкоиспитивањепомоћуфлекси-
билног бронхоскопа, ендотрахеалну интубацију, перкутану арте-
ријскупункцијуипостављањецентралногвенскогкатетера;

3.4.3.Артефицијелнавентилацијанеинванзивнаиинвазивна,
постављањеискидањесаапарата:

3.4.4.Катетеризацијаплућнеартерије;
3.4.5.Прегледиинтерпретацијапроменауспутуму,бронхо-

алвеоларном лавату плеурној течности у плућном ткиву помоћу
цитолошкихихистолошкихпреглеа –усарадњисаспецијалисти-
маодговарајућихграна(микробиологије,патологије);

Надаљеспецијализантморадасеоспособнидатумачисле-
деће:

3.4.6.Поступке рендгенске дијагностике, укључујући ренд-
генске слике плућа, компјутетеризоване томографије, снимке уз
помоћ радионуклида, бронхограме, плућне ангиограме, ултрасо-
нограмеинативнеснимкедругихметода;

3.4.7.Испитивање дисања у спавању које укључује процену
апнојеиболесникенавентилацијиусвомстану;

3.4.8.Кожнепробе(туберкулиниалерголошкитестови).
3.4.9.Сложеније тестоведисајнефункције, каоштосутеле-

сна плетизмографија, мерење комплијансе плућа и испитивања
прифизичкомнапору;

3.4.10.Неопходно је да специјализант усвоји знања која су
тесноповезанасасроднимподручјимамедицинеикадгод је то
могућестекнештовишепрактичногискуства.Овосепосебноод-
носина:

3.5.Интензивнутерапијуинегу.
Уциљустицањаадекватногискустваспецијализантморада

проведенајмање6месецинаодељењузаинтензивнунегуболе-
сника.Уововремеможедасеурачунаидеовременавећпроведен
уинтензивнојјединицитокомзаједничкихоснова,алинеудужем
трајањуодједногмесеца;

3.5.1.Груднухирургију
Специјализантморадарадиутеснојвезисгруднимхирур-

зимаидаморадастекнедовољнознањаизгруднехирургије.То
сепосебноодносинапоступкеупреоперацијскомипослеопера-
цијскомпериоду.Боравакнагруднојхирургијибитребалодатраје
3месеца;

3.5.2.Радиотерапијуионкологију
Специјализантутеснојсарадњисодговарајућимстручњаци-

маморадастекнетеоријскоипрактичнознањеурадиотерапијии
хемиотерапијиракаплућа;

3.5.3.Физитерапијуспосебнимосвртомнаплућнеболесни-
ке;Рехабилитацијаболесникасаплућнимболестима,укључујући
критеријуме селекције, прихватање програма (интрахоспитално,
амбулантноиукући)идуготрајнопраћењепосебноболесникаса
хроничномреспираторноминсуфицијенцијом(дуготрајнаприме-
накисеоникаукућнимусловимаипотпорнавентилација);



3.5.4Психолошкифакториииспитивањеквалитетаживотау
респираторнимболестима

3.5.5.Превенцијаболестиплућа;
3.5.5.Епидемиологијареспираторнихболести
3.5.6.Истраживачкирад
Специјализантиморајудаучествујууистраживањима.Нео-

пходно јеобезбедитидовољновременатокомборавканаодеље-
њимадасеспецијализантоспособизаистраживачкирад.Уидеал-
нимусловимаспецијализантбицелуједнугодинупровеорадећи
нанаучноистраживачкимпројектима.Менторводиспецијализан-
тауистраживачкомрадуиправиодговарајућупрерасподелурад-
ногвременадасетоомогући;

3.5.7.Опционипрограм.
Кадајегодтомогућеспецијализантбитребалодасеоспосо-

биизаследећепоступке:
 –Торакоскопију,
 –Бронхоскопијупомоћуригидногбронхоскопа,
 –Ендобронхнутерапију.
3.5.5.1.Поучавање
Специјализант мора да стекне довољно искуства да своја

знањапренесестудентимаимлађимспецијализантима.Дабисе
тообезбедилоукључујесеуобразовнипрограмустановеукојој
специјализантборави.

ОБАВЕЗНИПОСТУПЦИИВЕШТИНЕ

Специјализантморасамосталнодаурадиследећепоступкеи
дазатодобијепотврдументора:

 – 50 бронхоскопија флексибилним бронхоскопом током ко-
јихсавладаузимањебиолошкихматеријаларазличитимметодама,

 –20трансбронхијалнихбиопсијаплеуре,
 –20трансторакалнихбиопсијаплућа
 –20орофарингеалнихинтубација,
 –20торакоцентезасаслепомбиопсијомплеуре
 –15дренажаплеурногпростора,
 –50болесникаморадазбриненамеханичкојвентилацији,
 –400функционалнихиспитивањаплућа,стимдаодтогбро-

ја треба да буде најмање 30 телесних плетизмографija, 30мере-
њатрансфер-фактора,200спирометрија,50бронходилатацијских
тестова и лоо гасних анализа артеријске крви, 10 испитивања у
спавању;20испитивањадисајнихмишића,10мерењарегулације
вентилисања

 –30плеурнихфункција
 –20бронхопровокацијскихтестирања,
 –20тестоваподфизичкимоптерећењем,
 –20скупљањаиндукованогспутума
 – 400 интерпретација рендгенских снимка, укључујући и

компјутеризованеинуклеарно-магнентетомографије,
 –30ултразвучнихпрегледаплеуре,
 –50ултразвучнихпрегледасрцаспосебнимосвртомнапре-

гледдеснекоморе,
 –50болесникаподвргнутихрехабилтиацијскимпроцедурама

 –вежбамадисања,положајнимдренажама,инхалацијамалекова.
Неопходноједаспецијализантупотпуностиовладанаведе-

нимметодамадабиквалитетноинтерпретираоналазе.

КОЛОКИВИЈУМИЗАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУПУЛМОЛОГИЈЕ

1. Испитивање функције плућа (статички и динамички
волумени плућа, отпори дисајног система, дифузија гасова, од-
ређивање гасова у крвии оксиметрија, бронхопровокацијскоис-
питивање,тестходањаиспироергометрија,комплијанса,процена
респираторнихмишића,мерењевентилационо-перфузионогодно-
са,одређивањешанта)

2. Болести дисајних путева (акутни бронхитис и хронич-
ни бронхитис, астма, ХОБП, бронхиолитис, стеноза и малација
дисајних путева, бронхиектазије, трахео-еозофагеална фисту-
ла,болести,дисфункција гласнихжица горњихдисајнихпутева,
аспирација страног тела, гастро-езофагеални рефлукс, цистична
фиброза)

3.Туморигрудногкоша (карциномплућа,метастатскиту-
мориплућа,мезотелиомметастатскиидругитумориплеуре,бе-
нигнитумориугрудномкошу,туморимедијастинуматуморизида
грудногкоша,саркоми,лимфоми)

4. Нетуберкулозне респираторне инфекције (респира-
торне инфекције горњих и доњих дисајних путева, пнеумоније,

парапнеумонични излив и емпијем, апсцес плућа, гљивичне ин-
фекције,паразитскеинфекције,епидемијскевируснеинфекције)

5.Туберкулоза (плућна и ванплућна туберкулоза, латентна
туберкулоза,не-туберкулознемикобактеријскеболести)

6.Дифузнепаренхимске(интерстицијумске)болестиплућа
(саркоидоза,идиопатскeинтерстицијумскепнеумонијеукључују-
ћиидиопатскуплућнуфиброзу(IPF),неспецифичнуинтерстици-
јумскупнеумонију(NSIP),криптогенуорганизирајућупнеумонију
(COP),акутнуинтерстицијумскупнеумонију(AIP),респираторни
бронхиолитисудруженсинтерстицијумскомболешћуплућа(RB-
ILD), десквамирајућу интерстицијумску пнеумонију (DIP), лим-
фоиднуинтерстицијумскупнеумонију (LIP),Криптогенаоргани-
зирајућа пнеумонија (COP) непознате етиологије, бронхиолитис
облитерансорганизирајућапнеумонија(BOOP).

7. Респираторна слабост (акутни респираторни дистрес
синдром, опструктивна болест плућа неуромускуларне болести,
болестизидагрудногкоша,другерестриктивнеболести)

8.ПлућневаскуларнеболестииПоремећајиувезисаспа
вањем(плућнаемболија,плућнахипертензијасекундарнаплућна
хипертензијаваскулитисидифузнаплућнахеморагијаненормал-
наа-вкомуникација,синдромапнојеуспавању,хиповентилацио-
нисиндром)

3.ПрогрaмспециjaлизaциjеЕндокринологиjе

СпециjaлизaциjaизИнтернемедицинезaзвaњеИнтернистa-
ендокринолог

Трajaњеиструктурaспециjaлизaциjе:

СпециjaлизaциjaизИнтернемедицинетрajе5(пет)годинaи
сaстоjисеод:

Почетногделa (зajедничкидео)коjитрajедвегодине
Нaстaвкa едукaциjе,трajетригодине

Прогрaмспециjaлизaциjе

Специjaлизaнтзaвреметрajaњaспециjaлизaциjетребaдaоб-
рaдибaр1000болесникaсaинтернистичкимболестимa (300но-
виххоспитaлизовaнихболесникaи700aмбулaнтних,одтогaбaр
165првихпрегледa).Нaодељењутребaдaводиод10-20болес-
никa.Утокуспециjaлизaциjеморaдaобaвибaрминимaлaнброj
прописaних обaвезних обрaдa и зaхвaтa односно дa aсистирa у
сложениjимобрaдaмaизaхвaтимa.

ПОЧЕТНИПРОГРAМ

Трajaње2(две)године(22рaднaмесецa,2месецaодморa)

Првa годинa:

ТеориjскоипрaктичнознaњеизоблaстиИнтернемедицине
специjaлизaнтсaвлaдaвaнaИнтерномодељењу(умaтичноjустa-
нови). Специjaлизaнт се детaљниjе упознajе сa интернистичким
приступом болеснику, укључуjући aнaмнезу, физички преглед,
утвђивaњеплaнaиспитивaњaкaоиизборлечењa.Вежбaприоп-
исивaњу и оцени резултaтa биохемиjских, хемaтолошких и дру-
гихлaборaториjскихтестовa,рендгенскихснимaкa,ехосоногрaф-
скихпрегледa,EKGифункционихиспитивaњaпоjединихоргaнa.
Упознajе се сa нaчинимa узимaњa мaтериjaлa, њиховом приме-
номупредaнaлитичкоjфaзи,кaоимогућностимaинaчинимaлa-
борaториjскедиjaгностикеупоjединимлaборaториjaмa.

Под непосредним нaдзором менторa (нaчелникa одељењa)
плaнирa лечење и контролише његов ток и успех терaпиjе.
Упознajесесaштетнимефектимaлековaиметодaмaспречaвaњa
истих.

Упознajесесaнaчиномвоđењaмедицинскедокументaциjе.

Другa годинa

Специjaлизaнтрaдикaоупрвоjгодини,aлитaкодaпостепе-
носвесaмостaлниjеобaвљaдиjaгностичкепоступкеиодреđуjеле-
чење.Менторвршинaдзорсaвлaдaнихвештинaиоцењуjеуспех.

Оспособљaвaсезaсaмостaлнирaдухитноj(ургентноj)ин-
тернистичкоjпрaкси.Укључуjесеудежурнуслужбуиуaмбулaнт-
ни рaд. Упознajе се сa поjединим ужим облaстимa Интерне ме-
дицине,методaмaи техникaмaдиjaгностике, кaои специфичног
лечењa.Учествуjеурaдуконзилиjумa.



НAСТAВAКЕДУКAЦИJЕ(СПЕЦИJAЛИЗAЦИJЕ)

Трajaње3(три)године(33рaднaмесецa,3месецaодморa)

Трећa годинa

Двосеместрaлнaнaстaвa(прогрaмрaниjеспециjaлизaциjеиз
Интернемедицине) и кружење по институтимa, односно клини-
кaмaзa(кaрдиологиjу,пулмологиjу,гaстроентерологиjу,хемaтоло-
гиjу,ендокринологиjу,нефрологиjуиреумaтологиjу)од1-2месе-
цaиупознaвaњесaспецифичностимaудиjaгностициилечењуу
поjединимужимоблaстимaспециjaлизaциjе.

Послетрећегодинеполaжесеиспитувидутестaизцелокуп-
неИнтернемедицине.

Четвртa и петa годинa

УтокуоведвегодинеспециjaлизaнтборaвиуКлиницизaен-
докринологиjу,водиболесникеиучествуjеудиjaгностициилече-
њуихоспитaлнихиaмбулaнтнихпaциjенaтa.

МЕ ТОД СКЕ JЕДИНИЦЕ

Клиничкa ендокринологиja I: теме предaвaњa и се
минaрa
Темa Врстa

Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Основнипринципиистрaживaњaуендокринологиjи П
Пaтогенезaтуморaхипофизе П
Aкромегaлиjaиaнтaгонистихормонaрaстa П
Инсипиднидиjaбетесипоремећajиметaболизмaнaтриjумa П
Струмaштитaстежлезде,хипертиреозa,тиреоидитиси,кaрцино-
миштитaстежлезде:пaтоморфолошкиaспекти

П

Хиперихипотиреозa П
Нодусиштитaстежлезде П
Тироиднaофтaлмопaтиja П
Хиперкортицизaм,туморикореисржинaдбубрежнежлезде:
пaтоморфолошкиaспекти

П

Хиперкортицизaм П
Хипокортицизaм П
Глaвнипоремећajирaстaиполногрaзвоja П
ПоремећajHHGосовинеуженaимушкaрaцaистерилитет П
Пaтоморфолошкиaспектиобољењaпaрaтиреоидеjе П
Кaлциотропнихормони,метaболизaмнaнивоукоштaногсис-
темaБолестипaрaтиреоднежлезде

П

Остеопорозa:диjaгностикaитерaпиjскеопциjе П
Ендокринехипертензиjе П
Феохромоцитом П
Ендокринозaвиснитумори П
Нуклеaрнaмедицинaудиjaгностицииистрaживaњимaендокри-
нихболести
Рaдиолошкaдиjaгностикaендокринихболестихипофизе,нaдб-
убрегaиовaриjумa(RTG,CT,MR)
Ендокринaхирургиja:штитaстaипaрaштитaстaжлездa П
Ендокринaхирургиja:нaдбубрег П
Психонеуроендокринологиjaистрес С
ЗнaчajNRAосовинеуенергетскоjхомеостaзиињеногпрогрa-
мирaњaутрудноћизaнaстaнaкхроничнихболести
Молекулaрнaосновaконгенитaлногхипопитуитaризмa С
Хипопититуитaризaмкaопоследицaповредaглaве С
Неуролоскефункциjеуинсуфициjенциjиститaстезлезде С
Утицajтироиднефункциjемajкенaпренaтaлниипостнaтaлни
рaзвоjCNS

С

Генетикaтуморaштитaстежлезде С
Животнициклусовaриjумa С
Синдромполицистичниховaриjумa С
Контрaцепциja С
ADAМ С
Стaрењенеуроендокринерегулaциjе С
Пaтологиjaендокринихћелиjaкоднетуморскихболестипaн-
креaсa

П

Хомеостaзaгликемиjе,инсулин,глукaгон,инкретини:контролa
секрециjеимехaнизмиделовaњa

П

Инсулинскaрезистенциja –пaтогенезa П

Темa Врстa
Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Инсулинскaрезистенциja –терaпиja П
Етиопaтогенезaтипa1диjaбетесa П
Етиопaтогенезaтипa2диjaбетесa П
Терaпиjaтипa1диjaбетесa П
Терaпиjaтипa2диjaбетесa П
Етиопaтогенезaмикровaскулaрнихкомпликaциjaдиjaбетесa П
Етиопaтогенезaмaкровaскулaрнихкомпликaциjaдиjaбетесa П
Диjaгностикa,поделaитерaпиjaлипидскихоремећaja П
Ефектимедицинскенутритивнетерaпиjенaгликорегулaциjу П
Aкутнекомпликaциjеиургентнaстaњaудиjaбетесу П

Темa Врстa
Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Специфичностидиjaбетесaудечиjемузрaсту П
Пaтогенезaметaболичкогсиндромa П
Терaпиjaметaболичкогсиндромa П
Болестиудруженесaгоjaзношћу П
Гоjaзностирепродукциjaдијабетеса П
Aнореxиaнервосa П
APUDсистемдијабетесу П
Интерaкциjaендокриногиимуногсистемa П
Полиглaндулaрниaутоимунисиндроми П
Клиничкaпaтологиjaендокринихтуморa
пaнкреaсa,Испитивaњехистогенезеимaлигних
потенциjaлaендокринихтупaнкреaсa

П

Рaдиолошкaдиjaгностикaболестиендокриногпaнкреaсa
(RTG,CT,MR)

П

Инсулином П
Ендокринaхирургиja:пaнкреaс П
Могућностипревенциjетипa1диjaбетесa С
Могућностипревенциjетипa2диjaбетесa С
Aдипоцит:метaболичкa,ендокринaиaтерогенaулогa С
Фaмилиjaрнaхиперхолестеролемиja:диjaгностикaитерaпиja С
Еректилнaдисфункциjaудиjaбетесу С
Ендокринaфункциjaкaрдиовaскулногсистемa С
Ендокринaфункциjaбубрегaиеикосaноиди С
Неуроендокринитуморигaстроинтестинaлногсистемa С

Клиничкa ендокринологиja II: теме предaвaњa и се
минaрa

Aктуелни нaучни проблеми и методолошки приступи у
истрaживaњимaобољењaхипофизе,тиреоидеjе,нaдбубрегaи
овaриjумa:темепредaвaњaисеминaрa
Темa Врстa

Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Нуклеaрнaмедицинaутерaпиjиендокринихболести П
ЕвaлуaциjaхормонскогстaтусaHHAиHHGосовине П
Неуроендокринитумори-
знaчajгенетскогпретрaживaњa

П

Новимолекулиутерaпиjитуморaендокриногсистемa П
Стероиднихормони:мехaнизмиделовaњa П
Новимолекулиурегулaциjиенергетскехомеостaзе С
НовимолекулиуконтролисекрециjеHR С
VGF,еритропоиетинињиховирецепториуонкогенези С

Aктуелни нaучни проблеми и методолошки приступи у
истрaживaњимa диjaбетесa и поремећaja метaболизмa: теме
предaвaњaисеминaрa
Темa Врстa

Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Методепроценеинсулинскесекрециjеиинсулинскерезистен-
циjеудиjaбетесу

П

Приступиутерaпиjскоjстимулaциjиинсулинскесекрециjе П
Приступиумодулaциjиинсулинскесензитивности П
Методесупституциjеоштећенеинсулинскесекрециjе П
Утицajлековaнaрaзвоjгоjaзности П
Хиперлипопротеинемиjе:узроцииподеле П
Фaрмaколошкaмодулaциjaлипидскихфaкторaризикa П



Темa Врстa
Предaвaње(П)
Семинaр(С)

Гликозилaциjaпротеинaињенепоследице П
Диjaбетесиaтерогенезa П
Проценaризикaзaрaзвоjдиjaбетесaикомпликaциja:
епидемиолошкиaспекти

П

Оксидaтивнистресивaскулaрнaинфлaмaциja:улогaхипергли-
кемиjеидислипидемиja

С

Диjaгностичкипоступцилипидскихпоремећaja С
ПроценaризикaзaрaзвоjKVBитерaпиjскициљеви С
Имунолошкимaркерирaзвоjaтипa1диjaбетесa С

Ендокринологиja-пропедевтикa
Симптомиизнaциендокринихдисфункциja
Проценaнутритивногстaтусa
Проценaрaстaирaзвоja(Проценaсексуaлнезрелости)
Сцорхирзутизмa
Прегледдоjки
Ендокринолошкеaнaлизе
ОсновнидинaмскитестовиуендокринологиjиИ

Специjaлизaнтизводиузконтролументорa
ендокринологиjaсaтироидологиjом

 Специjaлизaнтaсистирa
•  5болесникaсaaкутним • извођењудинaмскихтестовa
компликaциjaмaшећерне 
болести

•  10болесникaувођење •  6сцинтигрaфиjaштитaсте
инсулинскетерaпиjежлезде

 (интерпретaциjaнaлaзa
добиjенихприменом
рaдиоaктивнихизотопa)

•  10болесникa
сaдиjaбетеснимстопaлом

•  3болесникa • 10FNAштитaстежлезде
сaпоремећajемметaболизмa
електролитaитечности

 • 10дензитометриja
 • 15едукaциjaболесникaсaDM

11 последњих месеци специjaлизaнт проводи у устaнови
терциjaлног знaчaja (Клинички Центaр) и ментор може дa буде
нaстaвникМедицинскогфaкултетa.Рaдиуследећимjединицaмa:

 –интензивнaнегa 1месец
 –болестигонaдa 1»
 –болестинaдбубрежнихжлездa 1.5
 –болестиметaболизмa 1.5
 –диjaбетес 2
 –болестихипорфизе 1
 –хипертензиjе 1
 –метaболичкеболестикостиjу 1
 –RIAлaборaториja 0.5
 –визуелизaциуонеметоде 0.5

4.Кардиологија
(60месеци)

Циљспецијализације

Специјализацијајеобразовнипроцестокомкојеглекарсти-
че теоријско и практично знање из области кардиологије, што
муомогућавадакаоспецијалистасамосталнозбринеоболелеод
акутних и хроничних кардиолошких болести. Најважнија улога
специјализацијеизкардиологијеједаомогућиспровођењенајви-
ших стандарда превенције, дијагностике и лечења болесника са
кардиоваскуларнимболестима.

Трајањеиструктураспецијализације

Специјализацијаизобластикардиологије траје5(пет) годи-
на,којасеможеподелитиу2фазе.

Првафаза подразумева основно образовањеиз областиин-
тернемедицинекојејезаједничкозасвеспецијаланостиинтерне
медицинеитраје2године.Утомпериодулекарнаспецијализа-
цијистичезнањаооштимаспектимаинтернемедицинеињених

поддисциплина,сапосебномпажњомнадијагностиковањеилече-
њеакутнооболелихпацијената.Завреметрајањеовогдела,спе-
цијализантћепровестинајмање3месецинасвимподдисципли-
намаинтернемедицинеукојеспадајупулмологија,кардиологија,
гастроентерологија, нефрологија, реуматологија, ендокринологи-
ја,хематологијаиинфективнеболести.

Другафазатраје3годинеињомесестичекардиолошкозна-
ње.Додатнашестагодинасеможеискориститизастицањезнања
изодређeнеобластисубспецијализацијеизкардиологије.Такође,
последњапетагодина,односнотрећегодинаужеспецијализације
изкардиологијесеможеискориститиизастицањузвањаакадем-
ског специјалисте кроз посебан научно-истразивачки рад.У том
случају је поред специјалистицког испита, неопходна и одбрана
радаизобластикардиологије.

Обукаспецијалистасеизводиуинституцијамаилигрупиин-
ституцијакојеимајумогућностзаизвођењепрограмаспецијализ-
ције.

Програмспецијализације

Првафазаспецијализације

Уоквирупрвефазеспацијализацијекојатраје2године,спе-
цијализантћедаодслушатеоријскапредавањаисавладаодређене
вештинепредложенопрограмомкоји језаједничкизасвеподди-
сциплинеинтернемедцинеикојећебитидефинисануоквирупо-
себнекомисије.Прелазакнадругу, ужуфазу специјализације ће
битимогућпозавршеткуиспитакојисепрепоручуједабудеупи-
сменојформи.

Другафазаспецијализације

Део специјализације из кардиологије траје 3 године. Током
специјализацијеспецијализантморадабудеоспособљендаспро-
водиследећепроцедуре:

 – релевантно и компетентно узимање истрорије болести и
клиничкипреглед

 – релевантно и компетентно изводи све додатне специјали-
стичкепрегледеиспроводитерапију

 –дабудесвестантекућихзаконскихиетичкихпитања
 – покаже способност да успесно функционише у мултиди-

сциплинарномтиму
 –демоснтриравештине,ставизнањекаокомпетентанпре-

давач
 –планира,спвоводиианализираистразивачкепројекте
Токомужегделаспецијализацијеспецијализанттребадабу-

деоспособљендарешаваследећеклиничкепроблеме(узтеориј-
скунаставу):

 –болугрудимаипроценапацијентасаболомугрудима(пр-
вагодина)

 –стабилнаангинапекторис(првагодина)
 – акутникоронарни синдромиинфарктмиокарда (прва го-

дина)
 –реанимација(првагодина)
 –срчанаинсуфицијенција(првагодина)
 –примарнаисекундарнапревенцијакардиоваскуларнихбо-

лестиукључујућидијагностикуилечењеартеријскехипертензије
ихиперлипидемије(првагодина)

 –кардиомиопатије(другагодина)
 –пацијентисасрчанимманама(другагодина)
 –аритмије(другагодина)
 –болестиперикардна(другагодина)
 –урођенесрчанеманекододраслих(другагодина)
 –превенцијаилечењеинфективногендокардитиса(другаго-

дина)
 –пре-синкопаисинкопа(трећагодина)
 –болестиаорте(трећагодина)
 –туморисрца(трећагодина)
 –рехабилитацијасрчанихболесника(трећагодина)
 – евалуација кардиоваскуларних болесника пре несрчаних

операција(трећагодина)
 –евалуацијаболесникапреоперацијенасрцу(трећагодина)
 –лецењеболесникапослеоперацијенасрцу(трећагодина)
 – лечење хемодинамски нестабилних и критично болесних

пацијената(трећагодина)



 –болестисрцаутрудноћи(трећагодина)
 –применаисигурнострадијационихпроцедура(трећагодина)
Токомспецијализацијеспецијализанттребадаовладаследе-

ћим вештинама (специјализант треба да изабера адекватну про-
цедуру,компетентноирелеватноинтерпретираигдејепотребно
самосталноизведе):

 –основнеметоде
ЕКГ,снимањеиинтерпретација
Тест физицким оптерећењем, снимање и интерпретација

(400прегледа)
Рендгенскиснимаксрцаиплућа
 –ехокардиографскипреглед(200прегледа)
 –24-часовниХолтерЕКГ
 –основеелектрофизиолошкогиспитивања(50процедура)
 –24-часовниХолтеркрвногпритиска
 –основенуклеарнихметода(100процедура)
 –пајсинг(30процедура)
 –основеинвазивнеиинтерветнекардиологије(50процедура)
 –перикардиоцентеза
 –кардиоверзија
Токомужегделаспецијализацијеспецијализантћедапола-

жеколоквијуме(уобликуписменихиспита)изследећихобласти:
 –неинвазивнадијагностикакардиоваскуларнихболести(пр-

вагодина)
 –коронарнаболест(првагодина)
 –хипертензија(првагодина)
 –срчанаинсуфицијенција,инфективниендокардитис,боле-

стисрчаногмишићаиперикарда(другагодина)
 –болестисрчанихзалистака(другагодина)
 – болести аорте и плућне циркулације (плућна емболија,

плућнахипертензијаикорпулмонале)(другагодина)
 –клиничкаелектрофизиологијаипејсмејкери(трећагодина)
 –инвазивнаиинтервентнакардиологија(трећагодина)
 –кардиоваскуларнафармакологија(трећагодина)
Позавршеткутрећегодине,одслушанимпредавањима,ове-

реномпрактичномнаставом,потрвдомопознавањувештинаипо-
ложенимколоквијумима,студентстичеправозаполагањеиспита
(усмениоблик).

5.Нефрологија
(60месеци)

Циљ–специјализације

Специјализацијајеобразвонипроцесутокукоглекарстиче
теоријскоипрактичнознањеиискустваизобластинефрологије.
Томуомогућавадакаоспецијалистасамосталнозбринеоболеле
одакутнихихроничнихболестибубрегаЗбогтогасуобухваћени
свиаспектизбрињавањаболесника:дијагностика,терапија,реха-
билитацијаипревенцијаболести.

Специјалистатребадабудеоспособљенизапланирањеииз-
вођење стручнихпројеката, каои запружање стручнепомоћиу
одговарајућимпројектимадругихаутора.

Трајањеиструктураспецијализације

Специјализацијаизнефрологијетраје5(пет)година.
Специјалистичкознањеизнефрологијестичесепослеоснов-

ногобразовањаизинтернемедицине.Основнообразовањеизин-
тернемедицине је заједничко за све гранемедицинеи због тога
је названо „заједничке основе“ и траје 2 године.У том периоду
лекарнаспецијализацијистичезнањаоопштимаспектимаинтер-
немедицинеињенихдисциплина,спосебномпажњомналечење
акутно оболелих. За време трајања заједничких основа интерне
медицинелекарнаспецијализацијитребадапроведепо3месеца
накардиологији,ендокринологији,пулмологији,имунологији,ре-
уматологији,хематологији, гастроентерологији.Деовременамо-
жебитииуинтензивнојнези,ализнањауовојобластиможеисто
тако,стицатиитокомспецијалистичкогстажа.

Други део специјализације траје 3 године, а у томпериоду
стичесеуженефролошкознање.Одтогасунајмање2годинепо-
свећенеклиничкојнефрологији,аневишеод1годинеистражи-
вачкомраду.Свакилекарнаспецијализацијиимаглавногментора
којипратитокњеговеспецијализације.Занадзорнадизвођењем
појединихвештинаодговорнисунепосреднименторивештина.

Проверазнањаутокуспецијализације
Утокуспецијализације,специјализантједужандаполо

жиколоквијумеизследећихобласти:
1.Дијагностика,лечењеипревенцијаинфекцијауринар

ногтракта
2.Дијагностика,лечењеипревенцијанефролитијазе
3.Гломерулонефритиси,подела,дијагностикаилечење
4.Хроничнаинсуфицијенцијабубрега
5.Акутнаинсуфицијенцијабубрега
6.Дијализа–индикације,методе,квалитет,компликације
7.Методеиспитивањафункцијебубрега
8.Хипертензија,етиологија,испитивање,лечење
9.Ацидобазнарегулација‚поремећаји,дијагноза,лечење

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Заједничкеоснове

Оптималнадужинафазезаједничкихосноваје2године,од-
носно22раднамесецаи2месецагодишњегодмора.Тајпериод
проводинадругим,већпоменутимгранамаинтернемедицине,по
3месецанасвакој.

Садржајпрограма

Пр ва го ди на

Стицањетеоријскихипрактичнихзнањаизразличитихпод-
ручјаинтернемедициненаинтернистичкимодељењима.Специ-
јализант се детаљно упознаје са интернистичкимприступом бо-
леснику узимањем анамнезе, објективним прегледом, одабиром
одређених дијагностичких процедура и начином лечења.Учи се
описивањуитумачењуследећихпрегледа:биохемијских,хемато-
лошкихидругихлабораторијскихтестова,рендгенограма,ултра-
сонограма,EKGаифункционалнихиспитивањапојединихоргана.

Упознајеначинузимања,припреме,транспортовањаидијаг-
ностичкеобрадебиолошкихматеријалауспецијализованимлабо-
раторијама.Поднадзоромменторапрописујетерапијскепоступке
ипратињиховучинак.Упознајештетнадејствалековаиметодеза
њиховоспречавање.Учивођењемедицинскедокументације.

Дру га го ди на

Током друге године употпуњује знања из области интерне
медицинекојанисубилаобухваћенанапрвојгодини.Лекароба-
вљасличнедијагностичкеитерапијскепоступкекаоитокомпрве
годинеспецијализације,алисавишесамосталности.Оспособљава
сезазбрињавањеургентнихинтернистичкихболесника.Укључује
се у дежурствау здравственој установи, уз лекара специјалисту,
каомлађидежурнилекар.Присуствујеиучествујеуконзилијар-
нимпрегледимаболесника.

Кра так опис оспо со бље но сти

Токомпрвегодинепроводивремекаособнилекарподнепо-
среднимнадзоромментораи/илилекара специјалистенаодеље-
њу.Друге године обављапосао самосталног лекара на одељењу
поднадзоромментора.Накрајудругегодинеспецијализанттреба
дабудеупознатсасвимдисциплинамаинтернемедицинеидапо-
себнобудеобучениоспособљензадијагностиковањеизбрињава-
њаургентнихстањауинтернојмедицини.

Оспособљеностнаконтримесецаборавкананефрологијиу
оквирутромесечногстажа:

НЕФРОЛОШКИПОРЕМЕЋАЈИ-теоријаI
И–информисаност
Р–репродуцибилност
Д–дијагноза
Т–терапија

Ппревенција
МЕТОДСКАЈЕДИНИЦА И Р Д Т П
Инфекциједоњихпартија
уринарногтракта

+ + + + +

Инфекцијегорњихпарти
јауринарногтракта

+ + + + +



МЕТОДСКАЈЕДИНИЦА И Р Д Т П
Калкулозауринарног
тракта

+ + +

Гломерулонефритиси
примарни

+ + +

Гломерулонефритисисе
кундарни

+ + +

Нефротскисиндром + + + +/
Хроничнаслабостбубрега + + + +
Успоравањепрогресиа
HBI

+ + +

АнемијауHBI + + +
Секундарнихиперпарати
реоидизам

+ + +

Ацидобазнипоремећаји + + +
Акутнаслабостбубрега + + + +/
Радиоконтрастнанефро
патија

+ + +

Тубулоинтерстицијумске
болести

+ +

Полицистичнаболест
бубрега

+ + +

Хипертензија + + + + +
Васкуларнеболестибу
брега

+ + +

Хемодијализа + +
Перитонеумскадијализа + +
Трансплантација–при
према

+ +

Дијабетеснанефропатија + + + +
Реналнетубулскеацидозе +
Урођенеболестибубрега +
Туморибубрега +

Нефрологијапропедевтика

Симптомиизнациболестибубрега
Проценанутритивногстатуса
Проценастепенаслабостибубрега

Нефролошкеанализе

ОсновнидинамскитестовиунефрологијиИ

Специјализантизводи
изводиузконтролументора асистираподнадзоромментора
• 5болесникасаABI •  интерпретацијарезултата

динамскихтестова
• 10болесникасаHBI •  10интерпретацијаре зултата

изотопаунефрологији
•  5болесникаса • 3CVK
нефролитијазом

•  10болесникасаразличитим • 10EHO
облицимахипертензије

• 3болесниканаPD • 1DO PLER KS BU BRE GA
• 5болесниканаHD
• 20сациститисом
 •  10интерпретацијаре зултата

имунологијеунефрологији

3.2.Другафазаспецијализације

Тра ја ње

Деоспецијализацијенепосредноусмереннанефрологијуне
смедабудекраћиод3године.

Кратакописоспособљавањаициљ
Образовнипрограм треба да обезбеди да лекарна специја-

лизацији стекне знања неопходна да са успехом збрињава боле-
сникесаакутнимихроничнимболестимабубрегауамбулантним
иболничкимусловима.Утокуспецијализацијелекартребадасе
оспособидасамосталнопроценистањеипреузмеодговорностза
лечење акутних и хроничних болесника. Основу специјализаци-
је представља упознавање с клиничкомфизиологијом и патофи-
зиологијом бубрега ињиховом корелацијом са клиничким поре-
мећајима и испитивањемфункције бубрега. Битан део програма

специјализације је и стицање знања из радиологије, нуклеарне
медицинеиспецифичнихлабораторијскихпоступаказадијагнозу
илечењеболестибубрега.Неопходноједалекарнаспецијализа-
цијинаучидаправилноиндикујеипримењујесвенаведенедијаг-
ностичкепоступкеуклиничкомраду.

Током друге фазе специјализације лекар све самосталније
обављапослове лекарана одељењуилекарау специјалистичкој
амбулантиподпосреднимнадзоромментора.

Кадазавршидругуфазуспецијализацијелекартребадабуде
потпунооспособљензаполагањеспецијалистичкогиспитаизне-
фрологије.

3.3.Садржајдругефазеспецијализације

Програмспецијализацијетребадаомогућилекарудатоком
специјализацијестекнезнањеипостанеклиничкикомпетентану
пољуболестибубрега.

Морајусеобезбедитипросторниусловииопремазастицање
знањаивештиназаширокиспектарболестибубрегаукључујући
наведене,алисенеискључујудругеболести:

ПосебнапажњасепоклањазараженимHIVвирусомибубре-
жнимпроблемимаувезисаовимстањем;

3.3.1.Превенцијаболестибубрега;
3.3.1.2. Рехабилитација болесника са болестима бубрега,

укључујућикритеријумеселекције,прихватањепрограма(интра-
хоспитално,амбулантноиукући)идуготрајнопраћењепосебно
болесника са хроничном инсуфицијенцијом бубрега (дуготрајна
примена хипопротеинске дијете у кућним условима, спровђење
некихпоступакадијализе);

3.4.Образовнипроцесморадаомогућилекарунаспецијали-
зацијидастекнезнањеидасеоспособизаобављањепоступака:

3.4.1.прегледиинтерпретацијапроменаууринуиперитоне-
умскомдијализату,ткивубубрегапомоћуцитолошкихихистоло-
шкихпрегледаусарадњисаспецијалистимаодговарајућихграна
(микробиологије,патологије);

3.4.2перкутануартеријскупункцију
Токомобразовногпроцесаспецијализантможедасеоспосо-

биза
3.4.3.постављањецентралногвенскогкатетера;
Надаљеспецијализантморадасеоспособнидатумачиследеће:
3.4.4.Поступке рендгенске дијагностике, укључујући ренд-

генскесликебубрега,томографије,снимкеузпомоћрадионукли-
да, ренограме, ангиограме бубрега, ултрасонограме и нативне
снимкедругихметода;

3.4.5. Сложеније тестове функције бубрега, као што су те-
стовитубулскефункције, ацидификацијеиконцентрацијеурина,
биоимпеданце, процене нутритивног статуса, процене квалитета
дијализе

3.4.6. Неопходно је да специјализант усвоји знања која су
тесноповезанасасроднимподручјимамедицинеикадгод је то
могућестекнештовишепрактичногискуства.Овосепосебноод-
носина:

3.5.Интензивнутерапијуинегу.
Уциљустицањаадекватногискустваспецијализантморада

проведе6месецинанефролошкомодељењу заинтензивнунегу
болесника.Уововремеможедасеурачунаидеовременавећпро-
веденуинтензивнојјединицитокомзаједничкихоснова,алинеу
дужемтрајањуодједногмесеца;

3.5.1.Урологију
Специјализантморадарадиутеснојвезисуролозимаида

стекнедовољнознањаизурологије.Тосепосебноодносинапо-
ступке у периоду пре операције и после операције. Боравак на
урологијитраје1месец;

3.5.2.Радиотерапијуионкологију
Специјализантутеснојсарадњисодговарајућимстручњаци-

маморадастекнетеоријскоипрактичнознањеурадиотерапијии
хемиотерапијиракабубрегаиуротелијума

3.5.3.Физиотерапијуспосебнимосвртомнабубрежнеболе-
снике;

3.5.4.Истраживачкирад
Специјализантиморајудаучествујууистраживањима.Нео-

пходно јеобезбедитидовољновременатокомборавканаодеље-
њимадасеспецијализантоспособизаистраживачкирад.Уидеал-
нимусловимаспецијализантбицелуједнугодинупровеорадећи



нанаучноистраживачкимпројектима.Менторводиспецијализан-
тауистраживачкомрадуиправиодговарајућупрерасподелурад-
ногвременадасетоомогући;

3.5.5.Опционипрограм.
3.5.5.1.Поучавање
Специјализант мора да стекне довољно искуства да своја

знањапренесестудентимаимлађимспецијализантима.Дабисе
тообезбедилоукључујесеуобразовнипрограмустановеукојој
специјализантборави.

НЕФРОЛОШКИПОРЕМЕЋАЈИ-теоријаII
И–информисаност
Р–репродуцибилност
Д–дијагноза
Т–терапија

Ппревенција
МЕТОДСКАЈЕДИНИЦА И Р Д Т П
Инфекциједоњихпартија
уринарногтракта

+ + + + +

Инфекцијегорњихпарти
јауринарногтракта

+ + + + +

Калкулозауринарног
тракта

+ + + + +

Гломерулонефритисипри
марни

+ + + + +

Гломерулонефритисисе
кундарни

+ + + +/

Нефротскисиндром + + + +/
Хроничнаслабостбубрега + + + + +
Успоравањепрогресија
HBI

+ + + +

АнемијауHBI + + + +
Секундарнихиперпарати
реоидизам

+ + + +

Ацидобазнипоремечаји + + + +
Акутнаслабостбубрега + + + +
Радиоконтрастнанефро
патија

+ + + + +

Тубулоинтерстицијумске
болести

+ + + +

Полицистичнаболест
бубрега

+ + + +

Хипертензија + + + + +
Васкуларнеболестибу
брега

+ + +

Хемодијализа + + +
Перитонеумскадијализа + + +
Трансплантација–при
према

+ + + +

Дијабетеснанефропатија + + + + +
Реналнетубулскеацидозе + +
Урођенеболестибубрега + + +
Туморибубрега + +
Методеизменеплазме + +

4.ОБАВЕЗНИПОСТУПЦИИВЕШТИНЕ

Специјализантморасамосталнодаурадиследећепоступкеи
дазатодобијепотврдументора:

Нефрологијапропедевтика

Симптомиизнациболестибубрега
Проценанутритивногстатуса
Проценастепенаслабостибубрега

Нефролошкеанализе

Динамскитестовиунефрологији
Тестовитубулскихфункција(10)
Проценаквалитетадијализе(10)
Интепретацијавизелизационихметодаунефрологији

Практичнаобука
Специјализант
изводиузконтролументора асистира

• 10болесникасациститисом • 50прегледаурина
•  5болесникаса
пијелонефритисом

•  5болесникасаакутним • извођењудинамскихтестова
престанкомрадабубрега

• 10болесникасаHBI •  6сцинтиграфијабубрега
 (интерпретацијаналаза

добијенихприменом
радиоактивнихизотопа)

•  10болесникасанефротским • 50EHOбубрега
синдромом

•  3болесникасапоремећајем • 10пласирањеCVK
метаболизмаелектролита
итечности

• 10болесникасаGN • 10биопсијабубрега
•  5садијабетесном
нефропатијом

10компликацијаHD • 5доплераксбубрега
10компликацијаPD • 1пласирањеPK
10хипертензија • 5едукацијаболесниканаPD

Неопходноједаспецијализантупотпуностиупознанаведе-
неметодедабиквалитетноинтерпретираоналазе.

6.АлергологијаиКлиничкаимунологија
(60месеци)

Основеспецијализације

Специјализација алергологије и клиничке имунологије је
образовнипроцестокомкојеглекарстичетеоријскоипрактично
знањеиздатеобласти,штомуомогућавадакаоспецијалистаса-
мосталнозбринеоболелеодакутнихихроничнихалергијскихи
имунскихболести.Најважнијаулогаспецијализацијеједаомогу-
ћиспровођењенајвишихстандардапревенције,дијагностикеиле-
чењаболесникасаовимболестима.Једанодважнихциљеваспе-
цијализацијејеидалекарспецијалистасхватинеопходностдаље
континуиранемедицинскеедукацијеузприменусвихновихнауч-
нихитехнолошкихсазнања.

Трајањеисадржајспецијализације

Специјализацијаизобластиалергологијеиклиничкеимуно-
логијетраје5(пет)годинаиможесеподелитиудвефазе.Наспе-
цијализацијумогубитиуписанилекарикојисупровелинајмање
двегодиненаопштојилиинтернојмедицини.

Првафазаподразумеваосновнообразовањеизобластиин-
тернемедицине које је заједничко за све специјалностиинтерне
медицинеитраје2године.Утомпериодулекарстичезнањаооп-
штим аспектима интерне медицине и њених субдисциплина, са
посебномпажњомнадијагностиковањеилечењеакутнооболелих
пацијената.Завреметрајањаовогдела,специјализантћепровести
најмање 3 месеца на свим субдисциплинама интерне медицине:
кардиологија,гастроентерологија,ендокринологија,хематологија,
нефрологија,ре уматологијаипулмологија.

Другафазатраје 3 годинеињоме се стиче алерголошкои
имунолошко знање.Последња, пета година се може искористити
изастицањезвањеакадемскогспецијалистекрозпосебаннаучно-
истраживачкирад.Утомслучајупоредспецијалистичкогиспита
неопходна јеиодбранарадаизобластиалергологијеиклиничке
имунологије.

Обукаспецијалистаизводисеуинституцијамаилигрупиин-
ституцијакојеимајумогућностизвођењацелогпрограмаспеција-
лизацијеикојесуакредитованеодстранеМинистарстваздравља
затуврступослова.

Програмспецијализације

Пр ва фа за

Траједвегодине.Уоквирупрвефазеспецијализантслушате-
оријскапредавањаисавладаваодређеневештинекојесупредви-
ђенепрограмомкојијезаједничкизасвесубдисциплинеинтерне
медицине.Прелазакнадругуфазубићемогућпозавршеткуиспи-
такојисепрепоручујеуписменојформи.



Дру га фа за

Трајетригодине.Затовремеспецијализантпохађатеоријску
наставуутокудва-трисеместраутокукојихсавладавазнањаиз
областиалергологијеиклиничкеимунологијепоодређеномпро-
грамунаставних јединица.Утокутригодинетрајањадругефазе
специјализантпроводи30месециуустанови/установамаукојима
можедобитиадекватнупрактичнуобукуизобластиалергологије
иклиничкеимунологије.Специјализантморадабудеоспособљен
дарешаваследећеклиничкепроблеме:

*Акутнауртикаријаиангиоедемразличитегенезе:
ИзазванаЛековима
Храном
Веномимаинсеката
Латексом
Инфекцијама

*Хроничнауртикаријаиангиоедемразличитегенезе:
Идиопатскиоблик
Различитиоблицифизичкеуртикарије
Дермографизам
Уртикаријанапритисак
Уртикаријанасветло
Уртикаријаиангиоедемнавибрације
Уртикаријанахладноћу
Уртикаријанатоплоту

Холинергичкауртикарија
Адренергичкауртикарија
Контактнауртикарија
Напоромизазванауртикарија
Изазванапаразитимаиамебама
Удруженасаразличитимобољењимадигестивногтракта:
улкус,инфекцијасаХП,калкулозаж.кесе

Хередитарниангиоедем
Уртикаријалниваскулитис

*Анафилактичкишокразличитегенезе:
ИзазванЛековима
Храном
Веномимаинсеката

Идиопатскасистемскаанафилакса

*Алергијскииидиопатскихроничниринитис:
Сензибилизацијанаполенедрвећа,траваикорова,кућнупра-

шинуигриње
Ринитис без коморбидитета са осталим болестима горњих

илидоњихдисајнихпутева
Ринитисукоморбидитетусаатопијскомастмом
Ринитиссахроничнимсинуситисом
Ринитиссаназалнимполипима
Ринитис са учесталим инфекцијама горњих дисајних путе-

ва,посебносаотитисмедиасаефузијама
Идиопатски хронични ринитис(вазомоторни ринитис) без

сензибилизацијенаинхалационеалергене

*Атопијскабронхијалнаастма:
Сензибилизацијанаполенедрвећа,траваикорова,кућнупра-

шинуигриње

*Алергијскаастмаизазванаалергенимараднесредине(профе
сијскаастма)

*Аспириномизазванаастма:
Аспиринскитријас(астма,неалергијскахиперсензитивнаре-

акцијаизазванааспириноминазалнаполипоза)

*Другеалергијскеиимунолошкеболестиплућа:
Хиперсензитивнипнеумонитис(алергијскибронхиолоалвео-

литис)
Еозинофилнапнеумонија
Алергијскабронхопулмоналнааспергилоза
Еозинофилнапнеумонијакодособасаастмом
Хронична(криптогена)пнеумонија
Хипереозинофилнисиндром
Алергијскагрануломатозаиангиитис
АРДС

*Алергијскереакцијеизазваневеномимаинсеката:
Ранитипреакција
Системскаанафилакса
Анафилактичка реакција(уртикарија,ангиоедем,бронхоспа-

зам)
Познитипреакција
Неуролошкаоштећења
Нефропатије

*Алергијскереакцијеизазванехраном
Сензибилизацијаизазванаразличимнутритивнималергенима
Оралнисиндромалергије
Изолованиорофарингеалнисимптомиизнаци
Удружени орофарингеални и анафилактички симптоми и

знаци
Системскаанафилакса
Удруженасафизичкимнапором
Анафилактичкереакцијеизазванеадитивимахранеиконзер-

вансима
Тартразин
Калијумметабисулфит
Мононатријумглутамат(синдромкинескогресторана)
Натријумбензоат

*Алергијскереакцијеизазванелековима:
Сензибилизацијаизазваналековима
Пеницилинскилековииосталибеталактамскиантибиотици
Локалнианестетици
Миорелаксантнасредства
Реакцијехуморалногпоремећајаимунитета:
 –Анафилактичкереакције
 –Цитотоксичнереакције:
Цитопенијеиинтерстицијалнинефритис
 –Имунскокомплекснереакције:
Серумскаболест
Анафилактоиднапурпура
Системскиеритемскилупусизазванлековима
Реакцијецелуларногпоремећајаимунитета:
 –Контактнидерматитис
 –Оштећењајетре:
Хепатитис
Грануломскаоштећењајетре
Холестаза
 –Оштећењаплућа –фиброзапослеприменецитостатика
 –ЕнцефаломијелитискаопоствакциналнареакцијаИВтипа

имунитета
Неалергијскахиперсензитивнареакцијаизазваналековима:
Нестероидниантиинфламационилекови
 – циклооксигеназни инхибитори(аспирин,ибупрофен,дикло-

фенак)
 –пиразолонскианалгетици
Јоднаконтрастнасредства
Програм премедикације код особа са неалергијском хипер-

сензитивномреакцијомизазваномЈКС
Општианестетици
Хиперсензитивни синдроми изазвани лековима (карбамазе-

пин,пропилтиоурацилидр.)

*Алергијскереакцијеизазванелатексом

*Атопијскидерматитисусклопуалергијскогринитисаиато
пијскебронхијалнеастме

*Примарнеисекундарнеимунодефицијенције

*Васкулитисипримарноизазванипоремећајемсистемаком
племента

*Примарниваскулитиси:
Системскинекротизујућиваскулитиси
Класичнинодозниполиартеритис
Алергијскиангиитисигрануломатоза
Хиперсензитивниваскулитис
Wegenerovaгрануломатоза
Артеритиссаџиновскимћелијама



Темпоралниартеритис
Такаyасуартеритис
Бехцетоваболест

*Системскеболестивезивногткива
Системски еритемскилупус(сапосебнимосвртомналупус

нефритисинеуролупус)
Полимиозитис/Дерматомиозитис
Системскасклероза
Мешовитаболествезивногткива
Сјогреновсиндром
Оверлапсиндроми

*Имунотерапија(алергенспецифичнаимунотерапијаполени
маигрињамаивеномимаинсеката)

*Супституционаимунотерапијаи.в.имуноглобулинимакод
примарнихисекундарнихимунодефицијенција

*Терапијапримарнихваскулитисаисистемскихболести
везивногткива(сапосебнимосвртомнапулснутерапију
гликокортикоиднимлековимаидругимимуносупресивним
лековима)

*Десензибилизацијаналекове

*Лабораторијскадијагностикаалергијскихреакцијараног
типа

*Лабораторијскадијагностикааутоимунскихболести
Током специјализације специјализант треба да овлада

следећимвештинама:
О=организује,И=изводи,У=упознаје

*Кожнитестовисаинхалациониминутритивнималергенима:
Скарификациони
Prick
Pricktоprick
Интрадермални
Субкутани
PatchО,И(500процедура)

*Провокационитестовиудијагностициатопијскихболести
дисајнихпутева:

Тестзадоказивањенеспецифичнебронхијалнереактивности
саметахолином

Тест за доказивање специфичне бронхијалне реактивности
саалергеном

Ринопровокационитестовисаинхалационималергенима(по-
лени,к.прашинаигриње)

Коњуктивалнитестови; О,И(100процедура)

*Тестовифункцијеплућа О,И(200процедура)

*Дознопровокационитестовисаадитивимахране
 О,И(50процедура)

калијумметабисулфит,натријумбензоат,тартразин,натријум-
моноглутамат

*Кожнитестовиудијагностицимедикаментнеалергији
скарификациони,прицк,интрадермални,субкутани,и.в.
 О,И(300процедура)

Дознопровокативнотестирањеумедикаментнојалергији
интрадермално,субкутано,и.в. О,И(300процедура)

*Спровођењедијагностичкихпроцедурасајоднимконтраст
нимсредствимаупацијенатасависокимризикомипремеди
кацијапреприменеЈКС

 О,И(50процедура)

*Тестирањефизичкеалергије
„icеcubе”тест
тестимерзијомухладнојводи
тестнапором
тестпритиском
тестовизасоларнуалергију О,И

*Спровођењеимунотерапијеметодомхипосензибилизације
класичнаибрзаметода
субкутанаисублингвална О,И(50процедура)

*ОдређивањеконцентрацијеукупногсерумскогIgE У

*Одређивањеосталихимуноглобулинаусеруму
(IgG,IгА,IгМ) У

*ОдређивањеконцентрацијеспецифичногIgЕукрви
(пеницилин,веномиинсеката,полени,к.прашинаигриње) У

*Одређивањехистаминемије У

*Одређивањекомпонентиититракомплемента У

*Одређивањеразличитихаутоантитела У
Системскеболестивезивногткива
Примарниваскулитис
Орган-специфичнеболести(јетра,штитастажлездаидр.)
Изсвегаизнетогпрактичноседефинишуобластисубспе-

цијализацијеизалергологијеиклиничкеимунологије:
*Атопијскеболестидисајнихпутева
*Другеалергијскеиимунолошкеболестиплућа
*Алергијскеболестиизазванелековима
*Алергијскеболестиизазванехраном
*Имунодефицијентнастања
*Аутоимунскеболести
*Алерген-специфична имунотерапија различитим алергени-

ма(поленима,к.прашином,грињамаивеномимаинсеката
У току36месецидругефазе специјализант јена стручном

усавршавањуиз алергологијеиклиничкеимунологије у току30
месеци, користи три месеца годишњег одмора,два месеца је на
дерматологији,амесецдананаОРЛ,штоћедопринетиквалитету
едукације.

7.Реуматологија
(60месеци)

Општеодредбе

Специјализацијаизре уматологијепочињепослеобављеног
стажаопштегделаинтернемедицинеутрајањуод2године.

Наменаспецијализације

Специјализацијајеобразовнипроцестокомкојеглекарстиче
теоријскоипрактичнознањеиискустваизобластиреуматологије,
штомуомогућавадакаоспецијалистасамосталнозбринеоболеле
одакутнихихроничнихреуматскихболести.Обухваћенисусви
аспектизбрињавањаболесника:дијагностика,терапија,рехабили-
тацијаипревенцијаболести.

Специјалиста је оспособљен и за планирање и извођење
стручнихпројеката,каоизапружањестручнепомоћиуодговара-
јућимпројектимадругихаутора.

Трајањеиструктураспецијализације

Специјализацијаизре уматологијетраје5(пети)година.
Сваки лекар на специјализацији има главног ментора који

пратитокњеговеспецијализације.Занадзорнадизвођењемпоје-
динихвештинаодговорнисунепосреднименторивештина.

Завршетакспецијализације

Кадаглавнименторзакључидајеспецијализантобавиосве
прописанепроцедуреспецијализацијепредлажеседасеспеција-
лизантуодобриприступањеспецијалистичкомиспитукојимсеза-
вршава специјализација.Поуспешноположеном специјалистич-
комиспиту,лекарстичестручнозвањеспецијалистаре уматолог .

Програмспецијализације

Заједничкеоснове

Трајање специјализације заједничких основа интернемеди-
цинеје2године,односно22раднамесецаи2месецагодишњег
одмора.Одтоганаре уматологијисепроводи2месеци.



Пр ва го ди на

Стицањетеоријскихипрактичнихзнањаизразличитихпод-
ручја интернемедициненаинтернистичкимодељењимуинсти-
туцијамаКЦСинаставнимбазамаМедицинскогфакултетауБе-
ограду. Специјализант се детаљно упознаје са интернистичким
приступом болеснику узимањем анамнезе, објективним прегле-
дом,одабиромодређенихдијагностичкихпроцедуреаиначином
лечења.Учисеописивањуитумачењуследећихпрегледа:биохе-
мијских,хематолошкихидругихлабораторијскихтестова, ренд-
генограма, ултрасонограма, ЕКГа и функционалних испитивања
појединихоргана.

Поднадзоромменторапрописујетерапијскепоступкеипра-
тињиховучинак.Упознајештетнадејствалековаиметодезањи-
ховоспречавање.Учивођењемедицинскедокументације.

Дру га го ди на

Током друге године употпуњује знања из области интерне
медицинекојанисубилаобухваћенанапрвојгодини.Лекароба-
вљасличнедијагностичкеитерапијскепоступкекаоитокомпрве
годинеспецијализације,алисавишесамосталности.Оспособљава
сезазбрињавањеургентнихинтернистичкихболесника.Укључује
се у дежурствау здравственој установи, уз лекара специјалисту,
каомлађидежурнилекар.Присуствујеиучествујеуконзилијар-
нимпрегледимаболесника.

Кратакописоспособљености
Токомпрвегодинепроводивремекаособнилекарподнепо-

средним надзором ментора и/или одељенског лекара специјали-
сте.Друге године обавља посао самосталног одељенског лекара
поднадзоромментора.Накрајудругегодинеспецијализанттреба
дабудеупознатсасвимдисциплинамаинтернемедицинеидапо-
себнобудеобучениоспособљензадијагностиковањеизбрињава-
њаургентнихстањауинтернојмедицини.

Другафазаспецијализације

Описдисциплине

Реуматологијајеспецијализацијаумедицинипосвећенади-
јагнозиилечењуболестикаоиболнихифункционалнихпореме-
ћајамускулоскелетногапарататј.локомоторногсистемаисистема
везивног ткива, каоипратећихмеких ткива.Онаобухв ата запа-
љенскеболестимускуло-скелетногсистема,везивногткиваикрв-
нихсудова;дегенеративнеболестизглобоваикичме;метаболичке
поремећајекојисеманифестујуулокомоторномапарату;пореме-
ћајемекогткиваиболестиунутрашњихорганаинервногсисте-
маусмислуукојемсуувезисапретходнонаведенимболестима,
онако како је наведено у “Класификацији болести локомоторног
апарата”(ЦомпендиаРхеуматологицаВолуме4,ЕУЛАРПублис-
херс,Басел,1979).

Због свега наведеног ре уматологија подразумева интерди-
сциплинарнознање,посебноинтернемедицине,ортопедије,неу-
рологије и неурохирургије, физијатрије са рехабилитацијом итд.
Реуматолог требадабудеупознатсаетиологијом,патогенезоми
епидемиологијом релевантних болести.Активности ре уматолога
треба да се, с једне стране, усмере на дијагностичке процедуре,
узкоришћењеилиприступклиничким,лабораторијским,метода-
мавизуелизацијеидругимпосебнимтехникама(ЕЦГ,сонографи-
ја,артроскопија,ендоскопија,електромиографијаидр.)исадру-
гестране,натерапијуипраћењеболести,штоузфармаколошке
методе укљујчује и примену локалних ињекција, физиотерапију,
ортопедскезахвате,раднутерапију,ергономскемереипсихосоци-
јалнунегу.Реуматолог такођетребадабудеупознатисапрогно-
зом, профилаксом и социо-економским значајем реуматолошких
обољења,каоидапоседујеискуствоупрепознавањуиндикација
захируршкеинтервенцијеналокомоторномапарату.

Циљевиспецијализације

Последипломскаобукакојаводидозвањареуматолог-специ-
јалистатребадакандидатуомогућистицањезнањаивештина,на-
кончегапостајекомпетентануцелојобластиреуматологије,што
укључујеследећеактивности:

 –обављањеспецијалистичкепраксе
 –консултативнирад

 –сарадњусаспецијалистимафизикалнетерапијеирехаби-
литацијезаприменуовихметодауреуматскимобољењима

 – активно учествовање у превенцији реуматских болести и
образовањупацијената

Трајањеспецијализације

Део специјализације непосредно усмерен на ре уматологију
траје4годинеодносно44раднамесецаи4месецагодишњиход-
мора.

На став ни про грам

ОПШТАЗНАЊА,ВЕШТИНЕИСТАВОВИ

Основназнања

Укључујузнањаизанатомије,биохемије,физиологије,био-
механике,патофизиологијебола,ћелијскеимолекуларнебиологи-
јеигенетике(релевантназаре уматскеболести).

Познавањереуматскихболести

Широко теоријско знање о реуматским болестима (листа
се налази уДодаткуАОписа специјализације).Укључује знања
из епидемиологије, етиологије, патогенезе, патологије, клиничке
слике,природнеисторијеипраћењаовихболести.

Клиничкиконтактсапацијентима

Укључујеспособностспецијализантадаузмеисторијуболе-
стииизведеклиничкипрегледпацијентасамускуло-скелеталним
поремећајем,укљученисуспецијалниподацииметоденаведенеу
Програмуспецијализације.

Дијагнозасистемскеболести

Захтева познавање специфичне клиничке слике и функција
захваћенихоргана:нпр.бубрега,плућа,очијуитд.

Избориинтерпретацијаодговарајућихлабораторијских
тестова

Захтева познавање хематолошких, имунолошких, биохемиј-
скихихистопатолошкихпроменакојепратере уматскеболестии
болестикостију.

Познавањеулогеметодевизуелизацијетехника
уреуматолошкој дијагностици

Захтевапозванањеиндикацијаиинтерпретацијетехникави-
зуелизације каошто су конвенвионална радиологија X зрацима,
ЦТ,МРИитехникесарадиоизотопима,каоипознавањеиинтер-
претацијаре зултатакапилароскопије.

Познавањеулогемернихтехникакоришћењемметода
визуелизације(мерењегустинекостијуиултрасонографија)
уреуматолошкој дијагностици

Захтевапознавањеиндикацијаиинтерпретацијемернихтех-
никакаосуостеодензитометријаиултрасонографијауре уматоло-
шкојдијагностици

Разумевањеулогенеурофизиологијеудијагностицире умат-
скихболести(задетаљевидетиупоглављуОписспецијализације)

Демонстрирање искуства у вези са реуматским болестима
кодпацијенатасвихживотнихдоба

(задетаљевидетиупоглављуОписспецијализације)

Хитнастањауреуматологијиихитнастањазаболеснике

Стицањеискустваухитнимстањимауре уматологијиихит-
нимстањимакодболесника (видетилистууОписуспецијализа-
ције)

Разумевањеиндикација,применеиконтролетерапије
лековимакојисекористеулечењуреуматскихболести

Укључује познавање нестероидних антизапаљенских леко-
ва, лекова који мењају ток болести (ЛМТБ), цитотоксичних ле-
кова, имуносупресора, биолошких агенаса, кортикостероида,



аналгетика, психотропних лекова, гастропротектора и лекова за
лечењеостеопорозе(задетаљевидетиОписспецијализације).

Разумевањеулогепрофесијасроднихмедициниулечењу
реуматскихболести

Укључујеразумевањеметодакојеприлечењуболесника са
реуматскимболестимакористераднитерапеути,физиотерапеути
и специјализованеклиничке сестре.Такође,укључујепознавање
културних, социјалних и психолошких последица ових болести,
каоиначинепревазилажењаинвалидитета(вожњаприлагођених
кола,колицазанепокретне,специјалнаседиштаидр.).Познавање
балнеотерапијеињенихтерапијскихмогућностиуодговарајућим
центрима(задетаљевидетиупоглављуОписспецијализације)

Разумевањеулогеманипулативнихимобилизационихтехника
Предвиђаседасеоваврстазнањастекнепохађањемспеци-

фичнимедицинскиодобренихкурсеваилиборавкомуодговара-
јућимклиникамакојећеубудућностиодобритинадлежнаинсти-
туција.

Разумевањеулогепомоћнихмедицинскихспецијализација
(каоштосуортопедија,анестезијаирехабилитација)

Укључујеборавакнаклиникамапосвећенимовимобластима
медицине.

Упознавањеулогекојуулечењуреуматскихболестиима
образовањеболесникакаоисазнањаосарадњистручног
особљаулечењуболесника

Овоподразумевазнањеизширокеобластиобразовањапаци-
јената,каоитимскиприступуњиховомлечењу.

Разумевањесоциоекономскихиправнихаспеката
реуматскихболести

Захтевадиректанконтактсасоцијалнимрадницимаидругим
стручњацимаурадусаособамасапосебнимпотребама.Овооб у-
хв атаиспособностписањазваничнихизвештаја

Упознавањесаприступомнеконвенционалне(алтернативне)
медицинереуматскимболестима

Специјализанттребадабудесвестанпостојањанеконвенци-
оналнихтерапијаитретманакојисунарасполагањуболесницима
сареуматскимболестима.

Развојистраживачкогискуства

Подразумеваучењепроцедураанализеподатакаиразумева-
ње принципа и праксе клиничких испитивања, претраживање и
коришћењелитературе.Украјњемкоракуспецијализантбитреба-
лодабудеспособанзасамосталнупромоцију,надгледањеиизво-
ђењеистраживања.

Педагошкоискуство

Демонстрирањенаставнихспособностиурадусамедицин-
скимипомоћнимособљем,иусмислустеченогискустваипоха-
ђањемспецифичнихкурсева.

Специјалназнања

1Пункцијазглобоваиаспирацијасиновијскетечностии
анализасиновијскетечностиОдспецијализантасетражидапо-
кажеспособностзапункцијуидавањеињекцијаузглобовекори-
шћењемодговарајућихтехника.

Одспецијализантасеочекуједапрепознаподмикроскопом
карактеристикенезапаљенске,запаљенске,хеморагичнеисептич-
ке синовијске течностии да је способан дапрепознаје кристале
на поларизационом светлосноммикроскопу (за детаље видети у
поглављуОписспецијализације).

2Извођењебиопсијесиновијеиглом
Одспецијализантасеочекуједапокажеспособностзаизво-

дјењебиопсијесиновијеигломзабиопсију.
3Давањеињекцијаумекаткива
Специјализанттребадасеоспособизадавањеињекцијауте-

ниски/голфскилакат,карпалтунел,теносиновитис/тетивнечвори-
ћефлексора,бурситис,тендинитисиплантарнуфасцију.

4Стицањесаветодавнихикомуникативнихвештина
Очекујеседаовобудесталностицањевештинапутемспе-

цијалистичкеобуке,амождаикурсевимакојиукључујувидеоде-
монстрације. Требало би да кулминира способношћу специјали-
зантадасаветујепацијенте,њиховерођакеисвојеколеге.

5Стицањевештиназаруковођењереуматолошкоморга
низациономјединицом

Предвиђасестицањеруководећихвештина,похађањемспе-
цифичнихкурсевазакоје јеспецијализантупотребноомогућити
довољновременаифинансијскуподршку.

6Препознавањезначајаметодаконтроле(провере)испе
цифичнихмераисхода

Одспецијализантасеочекуједапохађаидастичеискуства
присуством локалним/регионалним клиничких састанцима и на
специјализованим националним састанцима и тражи се знање и
вештинемерењаисходазаодређенере уматскепоремећаје.

Утокуспецијализацијере уматологијеспецијализантјеоба-
везандаположиосамколоквијумасаследећимтемама:

1.Реуматоидниартритис
2.Спондилоартропатије
3.Системскеболестивезивногткива
4.Гихтидругаметаболичкаобољењазглобова
5.Реуматскеболестидеце
6.Дегенеративнаобољењазглобова
7.Метаболичкеболестикостију
8.Ванзглобнаре уматскаобољења

8.Гастроентерологије
(60месеци)

Циљспецијализације

Програмспецијализације

Спeцијализантзавреметрајањаспецијализацијетребадаоб-
радибар1000болесникасаинтернистичкимболестима (300но-
виххоспитализованихболесникаи700амбулантних,одтогабар
165првихпрегледа).Наодељењутребадаводиод10-20болесни-
ка.Утокуспецијализацијеморадаобавибарминималанбројпро-
писанихобавезнихобрадаизахватаодноснодаасистираусложе-
нијимобрадамаизахватима.

ПОЧЕТНИПРОГРАМ

Трајање2(две)године(22раднамесеца,2месецаодмора)
Првагодина:
ТеоријскоипрактичнознањеизобластиИнтернемедицине

специјализантсавладаванаИнтерномодељењу(уматичнојуста-
нови). Специјализант се детаљније упознаје са интернистичким
приступом болеснику, укључујући анамнезу, физички преглед,
утврђивање плана испитивања као и избор лечења. Вежба при
описивањуиоценире зултатабиохемијских,хематолошкихидру-
гихлабораторијскихтестова,рендгенскихснимака,ехосонограф-
скихпрегледа,EKGифункционихиспитивањапојединихоргана.
Упознајесесаначинимаузимањаматеријала,њиховомприменом
упреданалитичкојфази,каоимогућностимаиначинималабора-
торијскедијагностикеупојединимлабораторијама.

Под непосредним надзором ментора (начелника одељења)
планиралечењеиконтролишењеговтокиуспехтерапије.Упозна-
јесесаштетнимефектималековаиметодамаспречавањаистих.

Упознајесесаначиномвођењамедицинскедокументације.

Другагодина

Специјализантрадикаоупрвојгодини,алитакодапостепе-
носвесамосталнијеобављадијагностичкепоступкеиодређујеле-
чење.Менторвршинадзорсавладанихвештинаиоцењујеуспех.

Оспособљавасезасамосталнирадухитној(ургентној)ин-
тернистичкој пракси. Укључује се у дежурну службу и у амбу-
лантни рад. Упознаје се са појединим ужим областимаИнтерне
медицине,методамаитехникамадијагностике,каоиспецифичног
лечења.Учествујеурадуконзилијума.

НАСТАВАКСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Трајање3(три)године(33раднамесеца,3месецаодмора)



Трећагодина

СпецијализантцелугодинупроводинаКлиницизагастроен-
терохепатологијуподнадзоромспецијалистеизужеспецијализа-
цијеизгастроентерохепатологије.Утокутрећегодинеорганизује
седвосеместралнанаставаиз гастроентерохепатологијепонаве-
денимметодскимјединицама.Накрајуовегодиневршисеизбор
темазарадизужеспецијализацијеизгастроентерохепатологије.

Четвртаипетагодина

УтокуоведвегодинеспецијализантсеедукујеуПоликли-
ничко-дијагностичком центру где првих шест месеци борави у
ендоскопској јединициобучавајућисезагастродуоденоскопијуи
колоноскопију (дијагностичку и терапијску). Следећихшестме-
сеци проводи у специјализованој ендоскопској јединици ERCP
(ендоскопскаретрограднахолангио-панкреатографија)гдесе,та-
кође, упознаје са дијагностичким и терапијскимERCP процеду-
рама. Три месеца специјализант се упознаје са дијагностичким
и терапијским процедурама у кабинету за ултразвучну дијагно-
стикуабдомена,аследећатримесецаукабинетузаендоскопску
ултрасонографију.Двамесеца специјализант проводи по разним
дијагностичкимкабинетима –Рендген,Комјутеризована томогра-
фија(CT)имултислајснакомпјутеризованатомографија(MSCT)
абдомена, магнетна резонанца (MRI), позитронска емисиона то-
мографија(PET),институтзануклеарнумедицинуијединицаза
функционалнудијагностикудигестивногсистема.Поједанмесец
специјализант кружи уКлиници за дигестивну хирургију иИн-
ститутузаОнкологију.

Токомоведвегодинеспецијализантспроводиистраживањеу
оквирутемерада.

На крају петогодишњег специјалистичког стажа специјали-
зант полаже усмени испит из гастроентерохепатологије. После
положеногусменогиспитаспецијализантједужандауследећих
шестмесециодбранирадизужеспецијализацијеизгастроентеро-
хепатологије.

МЕТОДСКЕЈЕДИНИЦЕ

Гастроезофагеалнарефлукснаболест(GERB)
Гастритисииулкуснаболест
Малапсорпционисиндром
Инфламаторнеболестицрева
Функционалнипоремећајидигестивногсистема(дијагности-

каилечење)
ТумориGIT-а
КрварењеизGIT-а
Акутниабдомен
Хепатитисиицирозе
Метаболичкеболестијетре
Јетраилекови,алкохолнаболестјетре
Аутоимунеболестијетре
Болестибилијарногсистема
Туморијетре
Акутниихроничнипанкреатитис
Туморипанкреаса
ВаскуларнеболестиGIT-а
Дијагностика обољења дигестивног система (ендоскопија,

патохистологија, ERCP, EHO, EUS, CT,NMR,MRCP, нуклеарна
медицина)

Хирургијаудигестивномсистему
Онкологијаугастроентерохепатологији

ВЕШТИНЕ

Спе ци ја ли зант тре ба да са мо стал но об ра ди и ура ди, нај ма ње:
30пацијенатасакрварењемизGIT-а
30пацијенатасахепатичноминсуфицијенцијом
10назогастричнихсонди
30ректосигмоидокопија
10парацентеза
50ултразвучнихпрегледатрбуха
Да аси сти ра у нај ма ње:
100гастроскопија
50колоноскопија
20ERCP(дијагностичких)

20ERCP(интервентних)
20EUS
10биопсијајетре

9.Хематологија
(60месеци)

Циљспецијализације

Циљ специјализације из хематологије је наставни процес у
комеспецијализантстичетеоријскоипрактичнознањеизобласти
хематологијезасамосталнозбринавањевећинеболесникасаакут-
нимихроничнимболестимаунутрашњихоргана.Подзбрињава-
њемсаподразумевазнањеопревенцијиболести,постављањуди-
јагнозе,лечењуирехабилитацијаболесника.

Трајањеиструктураспецијализацијц

Специјализацијаизхематологијетраје5(пет)годинаисасто-
јисеод:

 –почетногдела(заједничкидео,јединствензаједничкипро-
грам)којитраједвегодинеи

 –наставкаедукацијекојитраје3године.

Програмспецијализација

Специјализантзавреметрајањаспецијализацијеморадаоб-
радибар1000болесникасаинтернистичкимболестима (300но-
виххоспитализованихболесникаи700амбулантних,одтогабар
165првихпрегледа).Наодељењутребадаводи10-20болесника.

У току специјализацијемора да обави барминималан број
прописаних обавезних обрада и захвата односно да асистира у
сложенијимобрадамаизахватима.

ПОЧЕТНИПРОГРАМ

Трајање2године(22раднамесеца,2месецаодмора)

Првагодина

Теоријско и практично знање из области интерне медици-
не савладаванаинтерномодељењу.Специјализант седетаљније
упознаје са интернистичким приступом болеснику, рачунајући
анамнезуфизикални преглед, утврђивање плана испитивања као
иизборлечења.Вежбаприописивањуиоценире зултатабиохе-
мијских,хематолошкихидругихлабораторијскихтестова, ренд-
генских снимака, ехосонографских прегледа, EKG функционхих
испитивањапојединихоргана.Упозунавањесаначинимаузимања
материјала,њиховомприпремомупреданалитичкојфазикаоимо-
гућностимаиначинималабораторијскедијагностикеупојединим
лабораторијама.

Поднепосреднимнадзоромменторапланиралечењеикон-
тролишењеговтокиуспехтерапијекодпацијенат.

Упознавањесаштетнимучинцималековаиметодамаспреча-
вањаистих.Упознавањесаначинимавођењадокументација.

Другагодина

Специјализантрадикаоупрвојгодини,алитакодапостепе-
носвесамосталнијеобављадијагностичкепоступкеиодређујеле-
чење.Менторвршинадзорсавладанихвештинаиоцењујеуспех.

Оспособљавасезасамосталнирадухитној(ургентној)ин-
тернистичкој активности. Укључује се у дежурства. Почиње да
сеукључујеиурадуамбуланти.Упознајесесапојединимужим
областимаинтернемедицинеметодамаитехникамадијагностике,
каоиспецифичноглечења.Учествујеурадуконзилијума.

Оче ки ва на оспо со бље ност

После прве године, клинички лекар под непосредним над-
зоромментора,тј.лекаранаодељењу.Последругегодине,само-
сталниклиничкилекарподнадзоромментора.

Влададијагностикомилечењемургентнихстањауинтерној
поднадзоромментора.

Наставакедукације

Трајањетригодине(33раднамесеца,3месецаодмора)



Под руч ја:
Ендокринологија –3месеца
Гастроентерологија –4месеца
Хематологијасатечајемизтрансфузиологије0.5м –3,5ме-

сеца
Интензивнаинтернамедицина –3.5месеца
Кардиологија –4месеца
Ангиологија –2месеца
Нефрологија –3месеца
Пулмологијаиалергологија –4месеца
Реуматологија –3месеца
Ургентнаинтернасатоксикологијом –2месеца
Онкологија,инфективнеболести –1месец
Укуп но: 33 ме се ца
Садржајпрограма:саставнидеопрограмасупрописанизахва-

тиобрадеиасистенцијаодносновредновањепојединихзахвата.

Очекиванаоспособљеност

Старијиспецијализанткојисасвимсамосталнообављапосао
клиничког лекара, самосталног лекара у специјалистичкој амбу-
лантиподпосреднимнадзоромментора.

Оспособљеностнакон3,5месецаборавканахематологијиу
оквирустажа:

ХЕМАТОЛОШКИПОРЕМЕЋАЈИ–теорија

И –информисаност
Р –репродуктибилност
Д-дијагноза
Т –терапијаП-превенција

МЕТОДСКАЈЕДИНИЦА

Болестиплурипотентнеиопредељенихматичнихћелија
хематопоезе.Поделаидијагнознипринципи ИРДТ
Принципитерапијеумалигнимхемопатијама ИР
Класификацијаидиференцијалнадијагнозаанемије,
индикацијезаприменутрансфузије ИРДТ
Анемијаизазванеинфуинцијенцијомкостнесржизбог
поремећајаузаједничкојилиопредељенојматићној
ћелијиеритроцитнелозе ИРДТ
АнемијеизазванепоремећајимасинтезеДНК
(метаболастне)поремећајимасинтезехемоглобина
(хипосидеремијске),анемијеухроничнихболесника ИРДТ
Наследнехемолизнеанемије(наследна,сфероцитоза,
наследнаелипотоцитозапараксизмална,ноћна
хемоглобурурија ИРДТ
Стеченахемолизнеанемије,хемолизнеанемије
тра уматскехемолизнеанемије ИРДТ
Поремећајигранулоцитнелозенеутропенија
агранулоцитоза,леукоиднереакције ИРДТ
Хроничнемијелопролиферативнеболести,плицитемија
рубравера,хроничнамијелоидналеукемија,агногена
мијелоиднаметаплазијапримарнатромбоцитемија ИРДТ
Хроничнелимфопролиферативнеболести ИРДТ
Имунопролиферативнеболести(MM,MW,MGUS) ИРДТ
Hodgkinskiлимфом,дијагностикаподелаи ИРДТ
Неходгкинскилимфомидијагностика,класификација
илечење ИРДТ
Акутнелеукемије,дијагностикаподелаилечење ИРДТ
Наследнипоремећајихематостазе ИРДТ
Дијагностикаподелаилечење ИРДТ
Стеченипоремећајихемостазадијагностикаподела
илечење ИРДТ
Тромбофилијеитромбоза ИРДТ
Антитромбознатерапија ИРДТ
Спленомегалијехиперспленизамдијагностикаподела
илечење ИРДТ

Хематолошкапропедевтика

Симптомиизнацихематолошкихпоремећаја
Прегледлимфнихжлезда,јетреислезине
Проценаи значајклиничкогстадијумаболестиипрогностичких
параметара

Скорингсистемиухематолошкимобољењима
Проценатежинеизначајахеморагијскгсиндрома
Проценатромбоемболизма

Хематолошкеанализе

Основнитестовиухематологији
Основницитолошкипрегледсацитохемијскимбојењима
Основнитестовихемостазе

Специјализантизводиузконтролументора

Хематологија

 –10болесникасатешкоманемијом
 –10болесникасамијелопролиферативнимболестима(AML,

MPS,MDS)
 –10болесникасалимфоиимунопролиферативнимболести-

маALL,NHL,MH,LLC,HCL,MM,WB
 –10болесника саурођеними стеченимпоремећајемхемо-

стазе(хемофилија,vWB,ITP,TTP,DIK)
 –20пункцијакостнесржи
 –10биопсијакостнесржи

Специјализантасистира

 –100крвнихслика
 –100тестовахемостазе
 –100болесничкихдиференциалнихкрвнихслика
 –30цитолошкихпрегледаразмазакостнесржи
 –30цитолошкихразмазаакутнихлеукемија
 –семинаризцитологијекрвнихћелија
11последњихмесециспецијализантпроводиуустановитер-

цијалногзначаја(КлиничкиЦентар).

ХЕМАТОЛОШКИПОРЕМЕЋАЈИ –теорија

И –информисаност
Р –репродуцибилност
Д –дијагноза
Т –терапија
П –превенција

Методскајединица

Нормалнахистологијакостнесржи,лимфнихчворова
ислезиненаконвенционалнојиелектронској
микроскопији ИРДТ
Регулацијахематопоезе,микросредина,цитокини,
факторираста,хормониирецепториПлурипотентне
матичнећелијехематопоезеииспитивањематичних
ћелијахематопоезе ИРДТ
Експерименталнимоделуизучавањупоремећаја
хематопоезе
Матичнећелијеопредељенезаеритропоезу ИРДТ
Еритропоезаињенарегулација
Матичнећелијеопредељенезагранулоцитопоезу
Гранулоцитопоезаињенарегулација
Мегакариоцитопоезаињенарегулација ИРДТ
Лимфопоезаињенарегулација
Цитогенетикаимолекуларнагенетикаухематологији. ИРДТ
Клоналност
лмуноглобулини:структураифункција ИРДТ
Применамоноклонскихантителаухематологији
Значајапоптозеухематолошким ИРДТ
малигнитетима
Механизмигенетскиусловљених
оштећењаухематологији
Хемостазнисистем:структураифункцијазидакрвног
суда, ИРДТ
Тромбоцита,коагулационогифибринолизногсистема
Класификацијаболестиматичнихћелија ИРДТ
Апластичнаанемија,
Еритробластопенија,PNH
Акутнелеукемије:етиологија,патогенеза,
класификација,дијагностикаилечење ИРДТ
Хроничнамијелопролиферативнаобољења: ИРДТ



Класификација
HGL,AMM,PV,Секундарнаеритроцитоза,ЕТ,
Секундарнетромбоцитозе
Хистопатологијаакутнихихроничних
мијелопролиферативнихобољења
Имунолошкафенотипизацијаакутних
мијелопролиферативнихболести ИРДТ
Мијелодиспаслатичнисиндроми
Фармакологијацитотоксичнихлекова ИРДТ
Резистенцијаналековеухематолошкиммалигнитети
Физиологија,биохемијаифункцијаеритроцита. ИРДТ
МетаболизамFe,хема,витаминаБ,2ифолнекиселине.
Еритроцитокинетика:стварање,векиразградња
еритроцита
Анемије:Класификација ИРДТ
Анемијеуследнедостаткагвождја
АнемијезбогпоремећајасинтезеDNK
Анемијаухроничнимболестимаихроничнојбубрежној
инсуфицијенцији
Стеченехемолизнеанемије ИРДТ
Анемијезбогензимскогдефицитауеритроцитима,
поремећајамембранеилипоремећајаусинтези
хемоглобина
Биохемијаифункцијагранулоцита ИРДТ
Променабројагранулоцитаупатолошкимстањима,
неутропенијеиагранулоцитоза
Гранулоцитозе:леукемоиднареакција
Биохемијаифункцијатромбоцита ИРДТ
Тромбоцитокинетика,стварање,векиразградња
Класификацијатромбоцитопенија
Уроденипоремећајитромбоцита
Тромбоцитопенијеусловљенеповећаномразградњом,
смањеномпроизводњомилипоремећеном
дистрибуцијомтромбоцита.Синдромхиперспленизма ИРДТ
Класификацијахеморагијскихсиндрома ИРДТ
Васкуларнихеморагијскисиндром
Хеморагијскисиндромиусловљениурођеним
недостаткомкоагулационихчинилаца
Хеморагијскисиндромиусловљенистеченим
недостаткомчинилацакоагулацијеиDIK
Биохемијаифункцијамоноцитаимакрофага.Болести
условљенепоремећајеммоноцитаимакрофага ИРДТ
Класификацијалимфопролиферативнихболести ИРДТ
Ходгкиновлимфом
Неходгкинскилимфом
Новитерапијскиприступиулечењулимфома ИРДТ
ХистопатологијаHodgkinoveболестииNHL
Имунопролиферативнеболести:мултиплимијелом,
примарнамакроглобулинемијаиболесттешкихланаца. ИРДТ
Гамапатије:моноклонскеиполиклонске
Класификацијаимунодефицитнихстања
Урођениистеченидефицитимунитета
Имунофенотипизацијаицитогенетикау
лимфопролиферативнихобољења ИРДТ
HLLилеукемијавласастихћелија.Болестислезине.
Класификацијабенигнихлимфопролиферативних
болести
ЛимфопролиферативнеболестиудруженесаHTLV-IiII
iEBV
Тромбоза.Етиопатогенезаиклиничкизначајурођене
истеченетромбофилије. ИРДТ
Фармаколошкипринципиделовањаантитромбоцитних,
антикоагулантнихифибринолитичкихлекова
Крвнегрупеињиховзначајухематологији ИРДТ
Конзервацијакрви.Одвајањесастојакакрви
Трансфузијскереакцијеињиховапревенција ИРДТ
Основнипринципиаферезеииндикацијезањенупримену
Трансфузионетрансмисивнеболести
Професионалнаоштећењакрвиикрвотворнихоргана ИРДТ
Утицајјонизујучегзрачењанахематопоезу
Пофирије
Алогенатрансплантацијакостнесржи ИРДТ
Аутологатрансплантацијакостнесржииматичних
ћелијаперифернекрви

Генскатерапијаимолекуларнаманипулација
Детекцијаминималнерезидуалнеболести
Инфективнекомпликацијеилечењеуболесника
самалигнимхематолошкимболестима ИРДТ

Хематолошкапропедевтика

Симптомиизнацихематолошкихпоремећаја
Прегледлимфнихжлезда,јетреислезине
Проценаклиничкогстадијумаболести
ПроценаIPIскора
Проценатежинеизначајахеморагијскгсиндрома
Проценатежинеизначајатромбоемболизма
Хематолошкеанализе
Основнитестовиухематологији
Основницитолошкипрегледсацитохемијскимбојењима
Основнитестовихемостазе

Специјализантизводиузконтролументора

Хе ма то ло ги ја

Обавезноизводи Специјализантасистира
 –20болесникасатешкоманемијом  –100крвнихслика
 –10болесникасамијелопролифератив-
нимболестима(MPS,MDS)

 –100тестовахемостазе

 –20болесникасаакутномлеукемијом  –100болесничкихдиференциалних
крвнихслика

 –30болесникасалимфоиимунопро-
лиферативнимболестима(NHL,MH,
LLC,HCL,MM,WB)

 –50цитолошкихпрегледаразмазакост-
несржи

 –20болесникасаурођенимистеченим
поремећајемхемостазе(хемофилија,
vWB,ITP,TTP,DIK)

 –10испитивањанапроточнојцитоме-
трији

 –10испитивањакариотипаили10кул-
туракостнесржи

 –20болесникасатромбозомиантикоа-
гулантномТх

 –50цитолошкихразмазаакутнихле-
укемија

 –50пункцијакостнесржи  –Клиничкисеминаризхематологије
 –30биопсијакостнесржи  –семинаризцитологијекрвнихћелија

10.Геријатрија
(60месеци)

Циљспецијализације

Циљпрограмаспецијализацијегеријатријеједалекоодтога
да научи специјализантешироком спектру целокупнемедицине,
већ једаразвијекуриликулумбазираннамедициникојасебави
чињеницама.Тајкуриликулумбитребаодаодговориупотпуно-
стивеликомраступопулацијестарихусвету,апосебноуСрбији.
Специјализацијагеријатријејепосвојојсуштинимултидисципли-
нарнаитоиисказујеусвомсистемугеријатријскепроцене(’com
pre hen si ve ge ri a tric as ses sment’)имултидисциплинарнерехабили-
тације.

На крају, програм специјализацизације геријатрије мора у
својојосновибитидинамичан,јерсамотакоможеодговоритибр-
зојдемографскојпроменистањасветскепопулације.

Трајање,структураспецијализације

Специјализација траје 4 године од којих две године опште
интерне медицине и две године геријатрије. Специјализација је
доминатноклиничкаиморабитиобављенаувећојмеринакли-
никама,асамоделомуинституцијамакућноглечењаиосталим
установамазалечењеинегустарихособа.

Програм специјализације об ухв ата биолошке, социјалне и
медицинско-психолошкеосновеболестистарихособа.

Програм:

Iгодина

Увод

Општагеронтологијаиосновистарења
Демографскииепидемиолошкиаспектистарењадруштва
1.Старостистарење
2.Социјално-медицинскиприступстарењуистарости
3.Социјалназаштитастарихљуди
4.Здравственоваспитањеустарости



5.Савременаорганизацијазаштитездрављастаријихособа
6.Успешностарење
7.Мултидимензионалнапроценастарих
8.Патологијафункционалненеспособности
Основ ни про бле ми ста ре ња: 
Непокретност
Инконтиненција
Нестабилност
Интелектуалнепромене
1.Поремећајихомеостазеводеисолиустаријихособа
2.Имунисистемустарости
3.Акциденталнахипотермијаихипертермија
4.Падовиустарости
5.Поремећајифункциједебелогцрева
6.Менопаузаиклимактеријум
7.Остеопороза
8.Дисфагијаустарости
9.Когнитивнииафективнипоремећајиустарости
10.Поремећајиходаиравнотеже
11.Деменције

Спи сак ве шти на

1. Демографска анализа популације и израда пирамиде, са
посебнимосвртомнаостареле.

Изводи:1
2.Епидемиолошкаанализастаростиистарења.
Изводи:1
3.Основиметологијенаучногистраживањаугеронтологији.
Изводи:1
Бо ле сти ста ре ња:
Превалентнеболести
Атипичнапрезентацијаболести
Геријатријскисиндроми
1.Срцеикрвнисудовиустарости
2.Хипертензијастаријихособа
3.Хроничнасрчанаинсуфицијенција
4.Поремећајисрчаногритмаустарих
5.Општиприниципипејсмекертерапије
6.Исхемијскаболестстарих
7.Обструктивнаартеријскаболестстарих
8.Ургентнастањаупопулацијистарихоболелиходкардиов-

скуларнихоболења
9.Серумскилипидииартериосклероза
10.Диабетесмелитус
11.Ургентнастањаугеријатријскојендокринологији
12.Тиреоидејауфизиолошкомипатолошкомстарењу
13.Дигестивнисистемустарости
14.Физиолошкепроменеипатологијауснедупљекодстари-

јихособа
15.Болестиједњакаустарости
16.Улкуснаболестустарости
17.Оболењажучнекесице,жучнихпутеваипанкреасауста-

рости
18.Исхемијскиколитис
19.Дивертикулозаколона
20.Малигненеоплазмедигестивногтрактаустарих
21.Хитнастањаугеријатријскојгастроентерологији
22.Малнутрицијастарих –Исхранаустарих
23.Анемијеуособастаријегживотногдоба
24.Малигнехемопатије
25.Поремећајихемостазеуособастаријегживотногдоба
26.Специфичностиувезисатрансфузијомкодособастарије

животнедоби
27.Плућнеболестиустарих
28.Морфологија,функцијаиболестибубрегатокомстарења
29.Реуматскеболестикодстарих

Спи сак ве шти на

Анамнезаиобјективнипрегледостарелогболесника.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
2.Специфичностилабораторијскедијагностикеустаријих.
Гледа:5Асистира:5
3.Особеностиендоскопскедијагностикестарихболесника.
Гледа:5Асистира:5

4.Специфичностиехографскогпрегледаостарелих.
Гледа:5Асистира:5
5.Евалуацијаменталногстатусастареособе.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
6.Проценафункционалнеспособностиздравеиболеснеста-

реособе.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
7.Одреивањеиндикацијазарехабилитацијустарогпацијента.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
8.Методологијарехабилитацијеостарелих.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
9.Особеностианестезиолошкогпоступкаустарихпацијената.
Гледа:5Асистира:5
10.Специфичностипостоперативногтретманастарихболе-

сника.
Гледа:5Асистира:5

IIгодина

1.КВболестиустарих
2.Старењекоже
3.Променеуокууследстарењаиочнеболести
4.Старачканаглувост(пресбиакусис)
5.Специфичностихирушкоглечењагеријатријскогболесника
6.Уролошкипроблемиустарости
7.Аденомпростате
8.Импотенцијаустарости
9.Хирушкипроблемистарачкогкука
Рехабилитација:
Проценафункционалнеспособности
Променепокретљивости,непокретностихендикеп
Мултидисциплинарнарехабилитација
Смештајиподршка
1.Ранарехабилитацијаугеријатрији
2.Социјалнарехабилитација

Спи сак ве шти на

1.Особеностидијагностикеилечењаонколошкихстарихбо-
лесника.

Гледа:5Асистира:5
2.Контактсапородицомнеизлечивогостарелогпацијента.
Гледа:5Асистира:5
3.Сарадњасасоцијалнимрадникомприотпустустареособе

изболнице.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
4.Елементипроценепотребезасмештајемостарелогпаци-

јентауГеронтолошкиЦентар(Домзастаре).
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
5.Негастарихособа-превенцијадекубитуса
Гледа:2Асистира:2Изводи:2
6.Катетеризацијамокраћнебешикестарихособа
Гледа:2Асистира:2Изводи:2
7.ОсобитостиЕКГ-астарихособа
Гледа:5Асистира:5Изводи:5

IIIгодина

1.Фармакологијаинутрицијастарења
2.Мултидисциплинарниприступгеронтологији
3.Принципиздравственеисоцијалнезаштите
4.Организацијаздравственеисоцијалнезаштите
5.Превенцијаздравеипатолошкестарости
6.Етичкапитања
7.Правнапитања
8.Квалитетиквантитетистраживања
9.Управљањеустановамазадуголежањеостарелих
10. Управљање, развој и руковођење геријатријским меди-

цинскимслужбама

Спи сак ве шти на

1. Процена међународних потреба за социо-медицинском
службомнегестарихособа.

Изводи:1
2.Проценанационалнихпотребазасоцио-медицинскомслу-

жбомнегестарихособа.
Изводи:1



3.Проценаздравственогстањаостарелихнатериторијиоп-
штине.

Изводи:1
4.Планрадагеронтолошкеигеријатријскеустанове.
Изводи:1
5.Здравственоваспитањеиинтервјуостарелихособа.
Изводи:1
6.Развојбазеподатака
Изводи:1
7.Контролаквалитетаприкупљенихподатака.
Изводи:1
8. Процена квалитета рада геронтолошке и геријатријске

установе.
Изводи:1
9.Утврђивањеприоритетнихпотребастарихнаодговарају-

ћимтериторијама
Изводи:1
10.Направитидијетнушемуздравихиболеснихстарихособа
Гледа:2Изводи:2
11.Одржатипредавања(понашањеиздравље)
Гледа:2Изводи:2
12.Одржатидискусионегрупе
Гледа:2Изводи:2
13. Урадити породичну дијагностику у којој постоје стари

чланови
Гледа:2Изводи:2

Проверазнањаутокуспецијалистичкогкружења

Програм подразумева три основна модула, после којих је
предвиђенколоквијумито:

1. Основе геријатрије (базни принципи биологије старења,
хомеостатскихсистема,демографијастарења,епидемиологијабо-
лестистарења,превенцијастарења,промоцијауспешногстарења,
старизам, однос смањенефункционалне способности, тарости и
болести,принципинегеилечења,принципипалијатвненеге,ме-
дицинскаетика)

2.Интернамедицина
3.Клиничкагеријатрија(геријатријскисиндроми,психогери-

јатрија,рехабилитација,планирањеотпустаизболнице,истражи-
вања,медицинска администрација,медицинска едукација,развој
геријатријскихсервиса,кућнолечење)

11.Инфектологија
(60месеци)

Циљспецијализације

Специјализацијаизинфектологијејеобразовнипроцесуто-
кукогспецијализантдобијатеоријскоипрактичнознањеизпод-
ручја инфектологије које га оспособљава за самостално лечење
болесникаоболелиходакутнихилихроничнихболестиизазваних
микроорганизмима.

Трајањеиструктураспецијализације

Специјализацијатрајепетгодинаподељенона:
 –двегодинезаједничкеосновеза:
a)интернистичкеспецијализацијеи
b)педијатријскеспецијализације(заинфектологезадецу)
 –тригодине –општеиспецијалистичкоинфектолошкокру-

жењезаИнфектологезаодраслеили
 –тригодине –поплануипрограмуспецијализацијеПедија-

тријезаИнфектологезадецу

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Специјализација инфектологије може бити специјализација
изинфектологијезаодраслеиспецијализацијаизинфектологије
задецу.

Заједничкеосновезаинтернистичкеспецијализације

Заједничкеоснове заинтернистичке гране трајудве године
(22месецаи2месецаодмора).

Првагодина(11раднихмесеци,1месецодмора)
А.Специјализацијаизинфектологијезаодрасле:
 –Ургентнамедицина 5месеци
 –Интернамедицина(општеилиспецијализовано

интернистичкоодељење) 6месеци

Специјализант се детаљније упознаје са интернистичким
приступом болеснику-анамнеза, преглед, планирањем и тумаче-
њемре зултатахематолошких,биохемијских,радиолошких,ЕКГ-а
идругихналаза;поднадзоромменторапратилечење,токиисход,
упознајесесаштетнимутицајемлекова.Упознајесесавођењеми
значајеммедицинскедокументације

Б.Специјализацијаизинфектологијезадецу
 –Основназаштитапредшколскеишколскедеце 5месеци
 –Педијатрија(општаилиспецијазована

педијатријскаодељења) 6месеци
Специјализантседетаљнијеупознајесаприступомоболелом

детету,хетероанамнези,прегледу,планирањемитумачењемре зул-
татахематолошких,биохемијских,радиолошких,EKG-аидругих
налаза;поднадзоромменторапратилечење,токиисход,упознаје
сесаштетнимутицајемлекова.Упознајесесавођењемизначајем
медицинскедокументације

Другагодина(11месецирадаи1месецодмора)
Специјализантобављазадаткекаоупоследњих6месеципр-

вегодине.Свевишесамосталнообављадијагностичкепоступкеи
одређујелечењеподнадлежнимнадзором.Учествујеуконзили-
јарнимпрегледима.

Оче ки ва на оспо со бље ност и ци ље ви 
 –Првагодина-собнилекарподнепосреднимнадзороммен-

тораилиодељенскоглекара.
 –Друга година-самосталнисобнилекарподнадзороммен-

тора
Саветујеседаутокупрведвегодинепроведе6месециуУр-

гентнојмедицини.Очекујеседасавладаосноведијагностичкихи
терапијских поступака хитног збрињавања болесника. Такође се
очекује да овлада знањима основних дијагностичких и терапиј-
скихпоступакаиз ендокринологије, гастроентерологије, онколо-
гије, кардиологије, нефрологије, као и интерпретације ре зултата
којиуказујунапатолошкастањаизтихобласти.

Предлажеседапроведеподвенедељеуодељењимарадио-
логије, клиничке биохемије и нуклеарнемедицине, упозна се са
ограничењимадијагностичкихпоступакаимогућностимаинтер-
претацијере зултататерапеуту.

Општеиспецијалистичкоинфектолошкокружење

Општеиспецијалистичкоинфектолошкокружењетраје3го-
дине(33раднамесеца,3месецаодмора)

A.Инфектологијазаодрасле
Специјализант обавља рад собног лекара на инфективном

одељењу са одраслим болесницима. Најмање два пута месечно
радиуамбулантизапрвепрегледеинфективнихболесникаинај-
мањедвапутамесечноу амбуланти за контролнепрегледе.Под
надзором ментора обавља рад у специјализованим амбулантама
(заHIV,лајмскуболест,хепатитиситд.)Савладававештинудијаг-
ностичкогитерапијскогприступаболесникусасумњомнаинфек-
тивнуболестиболесникусафебрилнимстањем,учизначајтегоба
којесеповезујусаодређениморганскимсистемима(CNS,респи-
раторни,дигестивниитд.).

Пе ди ја триј ска ин фек то ло ги ја

Специјализантупознајекарактеристикеистичезнањаоетио-
логији,епидемиологији,клиничкимсимптомимаизнацима,лече-
њуиспречавањуинфективнихболестидецерезличитестарости.

Ин те зив на ин фек то ло ги ја

Специјализант учи препознавање, дијагностику и лечење
акутнихинфективнихболестикојеугрожавајуживотизахтевају
интезивнолечењеатакођеиоправилимахигијененаовимоде-
љењима

Инфектологијазадецу

Накондвегодинеопштегиспецијалистичкогинфектолошког
кружења,специјализантиИнфектологијезадецутригодинеоба-
вљајустажпоплануипрограмуспецијализацијеПедијатрије.

Специјализантобављарадсобноглекаранаодељењугдесе
лечедецаоболелаодинфективнихболести.Најмањедвапутаме-
сечнорадиуамбулантизапрвепрегледеидвапутамесечноуам-
булантизаконтролнепрегледе.Поднадзоромментораобављарад
иуспецијалистичкимамбулантама.



Неопходноједасеупознасаспецифичностимадијагностич-
кихитерапијскихпоступакауциљупостављањаилиискључива-
њаинфективнеболестиуодносунаузрастдетета,одноворођенче-
тадоадолесцента,учизначајтегобакојесеповезујусаодређеним
органскимсистемима(CNS,респираторни,дигестивниитд.).
Тра ја ње спе ци ја ли за ци је на сва ком по себ ном оде ље њу Ме се ци
Дечјеодељењеиболничкаамбуланта 5,5
Неонатолошкоодељењепородилишта 2,0
Предшколскидиспанзер –неодложнапомоћприДомуЗдравља(ДЗ) 1,5
Школскидиспанзер –неодложнапомоћприДЗ 1,5
Одсекзатрансфузиологију 0,5
КлиничкиодсекзаанестезиологијуКлиничко-болничкогцентра(КБЦ) 1,0
УКУПНО 12,0

Надечјемодељењуболнице,клиникеиамбулантеспеција-
лизантовладавабазичнимзнањемпедијатрије.Нанеонатолошком
одељењуупородилиштуили(Гинеколошко-акушерскојклиници)
амбулантиупознајесесапроблематикомпредпорођајнеипорођај-
ненегемајкеидетета,обучавасе запосаопедијатрапорођењу
дететаиукаснијимпостпорођајнимдобима(неонаталномперио-
ду).Специјализантовладаваследећимвештинама:

а.)базична-основнакардиопулмоналнареанимацијановоро-
ђенчета (асистирана вентилација балоном и маском, спољашња
масажасрца)

б.)првипрегледноворођенчетаипроценапоApgarметоди
Упредшколскомишколскомдиспанзеруосвајазнањана

подручјупримарнепревентивнеделатности,имунизације, здрав-
ственоградаипросећивања,саветовањеонезииисхрани,уређе-
њурадногиживотногокружења,спречавањенеадекватнихсоци-
јалних,идругихнежељенихутицајаназдрављедецеиомладине
користећистеченазнањаопштемедицине.Уоквирумерасекун-
дарне превенције овладава мерама откривања и лечења болесне
деце до навршене 19 године старости. Терцијарна превентивна
делатност се обавља у оквиру извођења амбулантне и болничке
стручне делатности каои у оквирудругих специјализованих за-
водазаздравственузаштитугдеовладаваосновнимпринципима
унапређењаздрављаирехабилитације.

Уоквирупредшколскогишколскогдиспанзераовладавана-
челимаорганизацијеикоординацијесадругимслужбамапревен-
тивногздравственогделовања,каопатронажнаибабичкаслужба,
службаздравствененегеженаиомладине,општемедицинекаои
зубно-здравственезаштите.

Наклиничкомодељењузаанестезиологијуовладавапоступ-
цимареанимацијеизургентнемедицине,наодељењутрансфузио-
логијепрактичнимзнањемизтрансфузиологије.

Утокунаредна24месеца,(укључујућилетњираспуст),спе-
цијализант има статус одговорног собног лекара педијатра на
усмереним (ужестручним) клиничким одељењима обављајући
стручнирадподвођствомментора.Специфичнаужестручназна-
њаиздругихобластидобијаизспецијализованихустановагдесе
обављадеоспецијализације.

Осмишљава,креираиводидијагностичкиитерапијскипро-
цес.Укључујесеудежурствонаболничкимодељењима,амбулан-
тамаидиспанзерима.Обављарутинскаиспитивања:биохемијска,
микроскопска,бактериолошкадосложенијихцитолошких,хисто-
лошких,имунолошкихиспитивањауспецијализованимлаборато-
ријама.Овладава основама радиолошкедијагностике, а упознаје
сесаосновнимпринципимаултрасонографскеиелектрофизиоло-
шкедијагностике.
Предвиђенотрајањеспецијализацијенапојединимклиничкимодељењи-
ма,специјализованимустановамаидиспанзерима

Месеци

Неонатологија 3,0
Пулмологија 2,5
Гастроентерологија 2,5
Нефрологијаиуролошкаамбуланта 3,0
Алергологија,имунологијаире уматологија 2,5
Инфективнеболести 2,5
Интензивнанега –педијатрија/дечјахирургија 3,0
Оториноларингологија 1,0
Ортопедија 0,5
Офталмологија 0,5
Дерматологија 0,5
Дечјаипревентивнастоматологија 0,5
Радиологија 1,0
Биохемијскаихематолошкалабораторија 1,0
Укупно 24,0

Токомтромесечног стажаизобластинеонатологијеупозна-
је се са дијагностичко-терапијским поступцима код најчешћих

патолошких стања својствених неонаталном периоду, а посеб-
но инфекцијама, респираторном патологијом и поступцима ди-
ференцијалне дијагнозе неонаталног респираторног дистреса,
неонаталном хипербилирубинемијом, као и постасфиктичним
поремећајима. Упознаје се са принципима транспорта болесног
новорођенчета.Савладаваследећевештине:

a.)дијагностичкалумбалнапункција
b.)комплетанпрегледноворођенчета,укључујућиинеуроло-

шкипреглед
Код пулмолошких пацијената изводи и интерпретира мере

плућне функције, интерпретира клиничке и радиолошке налазе,
овладава комплетним лечењемдетета са астмом, као и практич-
номупотребомлековазаастму.

Наодељењузагастроентерологијупоредспецифичногпре-
гледагастроентеролошкогпацијентаприсуствујеендоскопскими
другиминвазивнимметодама,овладавањима,укључује сеусва
рутинска биохемијска, микробиолошка, имунолошка и хистоло-
шкаиспитивања.Овладаванеинвазивнимтехникамадијагностике
Хелицобацтерпyлори,тумачидисајнетестовекаоисеролошкете-
стовезацелијачнуболест.

Нанефролошкомодељењуовладаватехникомправилногузи-
мања уретралних и других брисева, катетеризације мокраћне бе-
шикекоддеце,значајаурикултаибрзедијагностикесатестлисти-
ћима.

Наалерголошкомире уматолошкомодељењусазнајеодијаг-
ностичкимитерапијскиммогућностимакодболесникасаимуно-
лошкимдефицитима,аутоимунскимболестимауразвојномдобу.
Притежиманафилактичкимреакцијамаучисехитномпоступкуи
третмануовихстања.Самосталноизводиуболнициалерголошко
кожнотестирањекористећи»Prick«интрадермалнетестове.

Наинфективномодељењуупознајесесадијагностикомиле-
чењемфебрилнихстањаиинфективнихболестидечјегдобасаак-
центомнапревентивиинфективнихболестиипосебнимделомо
болничкој(хоспиталној)хигијени.

На одељењуинтензивне неге педијатрије и дечје хирургије
упознајесесаспецифичношћутретманадететакаохируршкогбо-
лесника,каоиметодареанимације,интензивнеургентнетерапије
коддецеиомладине.

Наортодонтскомодељењусеподвођствомментораупозна-
јесапроблематикомортодонцијеразвојногдоба,дијагностикоми
лечењеманомалијаорофацијалнерегије.

Наодељењимаортопедије,оториноларингологије,офталмо-
логијеидерматологијеупознајесесадијагностичкимитерапиј-
скимпроцедурамаспецифичнимзадечјиузраст.

Убиохемијскојихематолошкојлабораторијиовладавадијаг-
ностичкимпроцедурама,разликујенормалнеипатолошкеналазе
крвнесликепримикроскопскомпрегледуперифернекрвиидру-
гихналаза.

НарадиолошкомодсекумораовладатиметодамаRTGиспи-
тивања,применуултразвучнедијагностике(УЗ)упедијатрији,CT
iNMRдијагностике,каоиизотопскаиспитивања,њиховдомети
индикацијекаоиданаучисамосталнуинтерпретацијуналаза.

Специјализантмораучествоватипри:
 –Опису50радиографијасрцаиплућа
 –5испитивањагастро-интестиналногтракта(3горњегдела

GIT-а,2иригографије)
 –30УЗпрегледаабдоменаи10осталихУЗпрегледа (мека

ткива,Doppler)
 –6MCUG
Програмспецијалистичкогкружењаутоку3.4.и5.године

специјализације(33месецакружењаи3месецаг.о.)

заспецијализантеИнфектологијезаодрасле
програмкружења спец.заодрасле

(месеци)
спецзадецу
(месеци)**

3.годинаспецијализације
инфектологијазаодрасле*** л2 2
инфектологијазадецу*** 12*

4.и5.годинаспецијализације
дерматологија 1 1*
педијатријскаинфектологија 5
интезивнаинфектологија 2 2

неурологија 4 4
клиничкамикробиологијасаимунологијом 2 3



програмкружења спец.заодрасле
(месеци)

спецзадецу
(месеци)**

епидемиологија 2 2
неонатологија 2
гастроентерологија 1 2*
хематологија 1 2*
пулмологија 1 1*
ре уматологија 1
психијатрија 1
*упедијатријскимодељењима
**укључујући15данаоториноларингологије,ортопедијеиофталмологије
***токомовегодинеспроводиседвосемстралнатеоретсканастава

Оспо со бље ност и циљ
Трећагодина:самосталнисобнилекарподнепосреднимнад-

зоромментора.
Четвртаипетагодина:старијиспецијализанткојиусвевећој

мериобављапословесам,каособнилекарилилекаруспецијали-
стичкојамбуланти,аподнадзоромментора.

Теоретсканастава

ТокомПРВЕгодинеборавкауИнститутузаинфективнебо-
лести (трећа година специјализације) специјализант похађа дво-
семстралнутеоретскунаставу.

Проверазнања

После обављеног стажа из сваког од појединих наставних
предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање8колоквијума:

1.AIDSистеченеимунодефицијенције
2.Осипнегрознице
3.Цревнеинфекције
4.Нејаснафебрилнастања
5.Антиомикробнатерапијауинфектологији
6.Инфекцијецентралногнервногсистема
7.Инфекцијеутрудноћи
8.Тропксе(увезене)болести
9.Акутниихроничнивируснихепатитиси
Токомспецијализацијеспецијализантсеоспособљаваза:
 – самостални специјалистички рад на инфективним одеље-

њима,
 –самосталноспецијалистичковођењеамбуалнтнеслужбе,
 –постављањедијагнозеитерапијуургентнихстањаизобла-

стиинфективнихболести
 –циљаниизборанализаитумачењедобијенихре зултатакод

сумњенаинфективнеболести,
 –сарадњусалекаримадругихгранамедицинеуциљуоткри-

вања,доказивања,лечењаилипревенцијеинфективнихболестии
лечењаболесникасатемпературомнејаснеетиологије,

 –сарадњусалекаримадругихгранамедицинеуциљуоткри-
вања, доказивања, лечења или превенције инфективних болести
кодимунокомпромитовногболесника,

 –изборантибиотикаинадзорантибиотскетерапијеускладу
сапрепорученимрационалнимкоришћењемантибиотика,

 – активноучешћеу тимовима за сузбијањеинтрахоспитал-
нихинфекција,

 – активну сарадњу са епидемиолозима, докторима опште
праксеидругимособљем,присузбијањуинфекцтивнихболести,

 –сарадњусаклиничкиммикробиологом,
 –препознавање,дијагностиковањеилечењеимппортованих

(увезених)болести.

3.ПЛАНСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Специјализантмораутокуспецијализацијеурадитизагоди-
нудана

 –обраду200новихболесника
 –500амбулантнихпрегледаодчега200првихпрегледа
 –наодељењудаводи7-10болесника
Морадасавлададасамосталноизводи,даасистираидаин-

терпретиравештинекојесудетаљнопрецизиранепланомспеција-
лизацијекојидобијаприупису.

Специјализантједужандаводиевиденцијуосавладанимве-
штинама

Списаквештиназалекаренаспецијализацијиизинфектологије
предмет Вештина гледа асистира изводи
Инфективне
болести

лумбална пункција, цитолошки
прегледликвора

10 50

узимање материјала: хемокулту-
ра,уринокултура,брисеви,копро-
култура

10

узимањегустекапииразмаза 5 10
слепа биопсија јетре, лапароско-
пијајетре

5

парацентезаасцитеса, 3 5
снимањеЕКГ-аиинтерпретација 5 20
проктоскопија,ректалнитуше 5 10
реанимација витално угрожених
болесника

10

стерналнапункција 5
пункција лимфнежлездеи туме-
факта

5

гастричналаважа 10
изводјењеи читање тестоваELI-
SAметода

10

десензибилизација при давању
серума

2 10

Кардиологија
обрада болесника у ехокардио-
графскомкабинету

5

ургентнадијагностикаитерапија 5
мерењевенскогпритиска 5 5 2
доплер преглед периферних крв-
нихсудова

5

мерење крвног притиска Холтер
методом

5 5

обрадакардиолошкихболесника 10
упознавањесапринципимаехо-
кардиографскедијагностике

10 10 5

гастроентерологија
обрада болесника са гастроинте-
стиналнимобољењемуполикли-
ници

10

Рутинска, ургентна, оперативно-
терапијска ендоскопија органа за
варење

10 10

пункција абдомена и диферан-
цијално-дијагностички преглед
асцитеса

5 5 5

слепабиопсијајетре 5 5
тумачење одредјених налаза при
испитивању функције црева и
панкреаса

10 10

тумачење радиолошких налаза
прииспитивањуорганазаварење

10 10

уергентнаинтерна
препознавање и утврдјивање по-
казатеља виталних поремећаја
кодтешкихболесника
успостављањевенскихлинија 5 5 10
узимањекрвиизпрепонскеарте-
ријезагаснеанализе

5 10

увођење придрживача језика
за обезбедјење ваздушног пута
(ervej)

5 10

увођењеносно-желудачнесонде 5 5 10
увођењеоротрахеалног –ендотра-
хеалногтубуса

5 5 5

Хематологија
обрадахематолошкихболесника 10
тумачењехематолошкихналаза 20
упознавање са хеморагијским
синдромомиагранулоцитозом

10

радуинтензивнојнезизахемато-
лошкеболеснике

5 5 2

упознавање са пункцијом костне
сржи

5 5 2

упознавање са основним радио-
лошпкимметодамаухематологи-
ји и методом примене радиоизо-
топаухематологији

10

Ендокринологија
тумачење базних налаза вредно-
стихормона

5 5

ендокринолошкаобрадаболесни-
кауполиклиници

5

овладавање принципима помоћи
у дијабетичној коми и хипогли-
кемији

5 5 5

упознавање са лабораторијским
методамауендокринологији

20

упознавањесаинсулинскомтера-
пијом  – индикације, контраинди-
кације,контрола

20



предмет Вештина гледа асистира изводи
Реуматолог ија

обрада болесника са ре уматоло-
шкимобољењима

8

упознавање са обрадом ре умато-
лошкихболесникауамбуланти

10

упознавањесапункцијомзглобо-
ва и давањем лекова интраарти-
куларно

10 5

тумачење радиолошких налаза
кодгрупареуматскихобољења

10

упознавање са лабораторијском
дијагностиком реуматских обо-
љењаиинтерпретацијаналаза

10

Психијатрија
упознавањеииспитивањеоснов-
нихпсихичкихфункција

5 5

основни приступ дијагностици и
терапијипсихичкихпоремећаја

5

узпознавањесаболесницимакоји
болују од алкохолизма и других
зависности

5 2

упознавање са основама ментал-
нехигијене

5

Микробиологија
савирусологијоми
паразитологијом

стерилизација лабораторијског
посудја

2

одредјивање плазмидског профи-
лабактерија

2

применаDNAпробеуидентифи-
кацијибактерија

2

изводјењесеролошкихреакција –
аглутинација,имунодифузија

5 5 5

упознавање са простим и сложе-
нимбојењембактерија

10 5 2

упознавање са техником бакте-
риолошких прегледа различитих
узорака

20

обрадаматеријалазахемоклулту-
ру,уринокултуруикопрокултуру

20 20

испитивање осетљивости бакте-
ријанаантибиотикеinvitro

10 10 10

доказивањебактеријскихтоксина
invitro

5 5

биолошкиоглед 5 5 2
серолошкадијагнпозасифилисаи
лајмскеболести

5

реакција аглутинације на салмо-
неле –Widal

5

изолацијавирусанаткивнимкул-
турама,пилећемембриону

5

детекцијавирусаметодомимуно-
флуоресценције

5

флуоресцентнобојењебактерија 5
изолација кламидија на култури
ткива

5

изолацијамикоплазми 5
узимањегустекапииразмазакрви 10 5 10
прегледстолиценацревнепрото-
зоеихелминте

10 10

прегледперианалногбрисанајаја
паразита

1 5

изолацијаамебаизстолице 1
прегледсадржајаехинококнецисте 1
прегледгустекапикрвинапара-
зите

10 2 10

пулмологија
обрада и праћење пулмолошких
болесникаи учествовање у тера-
пији

10 15

обрадаипраћењеболесникауур-
гентнимстањимаујединицамаза
респирацијскуреанимацију

10 10

функционално испитивање плу-
ћа  – вентилација, отпор, гасне
анализе

10 10

тумачење радиолошких налаза
плућа

20 10

неурологија
овладавањекомплетнимнеуроло-
шкимклиничкимпрегледом

20

обрадаболесникасапоремећајем
свести

5

аускултацијакаротиднихартерија 5 10
давање лекова интратекално и
епидурално

5 5 2

паравертебралнаблокада 2

предмет Вештина гледа асистира изводи
процена налаза иситивања хема-
то-енцефалнебаријере

3 3 2

електромиографија 5
тест за испитивање латентне те-
таније

2 2

индикацијезакомпјутерскиренд-
генски преглед мозга и кичмене
мождине

10

индикације заMR преглед мозга
икичменемождине

10

основне методе у дијагностици
туморамозга

10

неуроофталмолошки преглед  –
индикације

5 2

индикацијезаангиографијуиин-
терпретацијеналаза

2

тензилонскитест,простигмински
тест

2 2

ИмунолошкаиспитивањаCST 5
педијатрија+

узимањеанамнезеипреглед 10 20
проценарастаиразвојадеце 5 5
специфичноси неонатолошке
анамнезе

5

тумачењеосновнихРТГналазау
педијатрији

10

Тумачењеналазагаснихидругих
анализаодојчетаидетета

20

мерењеартеријскогпритискакод
деце

2 10

упознавања са радом генетског
саветовалишта

3

нефрологија
праћење и обрада нефролошких
болесника

15

упознавањесаургентнимстањем
унефрологији

10 5

функционално испитивање бу-
брега

5 5 5

упознавање са ехосонографијом
бубрега

10 5

упознавањесахемодијализом,пе-
ритонеалномдијализомиплазма-
ферезом

15 15

Епидемиологија
здравственинадзор,упознавање
санитарнинадзор,упознавање
вакцинације –упознавањесатех-
никомизводјења

10 5

контрола интрахоспиталних ин-
фекција
епидемиолошкаанкета 1 10
обрада података из епидемиоло-
шкеанкете

2 2 2

медицинска
биохемија

одређивањеацидо-базногстатуса 5 5
одређивањегликемије 5 5
одређивањеурејеикреатининау
серуму

5 5 5

упознавањесаклиренстестовима 5
преглед мокраће: протеини, ше-
ћер,седимент

5 5 5

одређивањеелектролитаусеруму 2
одређивање трансаминаза у се-
руму

5 5

одређивање жучних боја у мо-
краћи

5 5 5

одређивање протромбинског вре-
мена

2

квантитативно одредјивање про-
теинауликвору

5 5 2

одређивањеелектролитауликвору 2
клиничкануклеарна
медицина

упознавање са сцинтиграфијом
јетре,штитнежлезде,кости,сле-
зине

5

упознавање са техником одређи-
вања запремине крви, плазме и
еритроцита

10

одређивањеплућногклиренса 1
имуносцинтиграфија-упознавање
сатехникомрада

5 1

хепатична радионунуклеарна ан-
гиографија

2

радиологија
стандардниснимцилобањеудва
правца

10



предмет Вештина гледа асистира изводи
CT 20
MR 10
РТГналазпараназалнихшупљина 20
нативниртгпрегледтрбухаиин-
терпретација

10

радиолграфија и радиоскопија
плућа

2

тумачењертгналазаплућа 50
ултразвучнипреглед 20 10

двосеместрална
настава
+заспецијализацијупедијатријскеинфектологијепроводисе22месецаупедијатриј-
скојустанови,гдесеупостпуснотиоспособљавазалечењедеце

Утоку3,4.и5.годинеспецијализацијеспецијализантоб
рађује:

 –100болесникасаболестимаCNS-а
 –100болесникасатегобамагорњихдисајнихпутева
 –50болесникасатегобамадоњихдисајнихпутева
 –10болесникасасумњомнаендокардитис
 –50болесникасацревнимтегобама
 –50болесникасатемпературомнејасногпорекла
 –100болесникасахепатитисом
 –20болесникасасумњомнаполлнопреносивеболести
 –30болесникасалајмскомболешћу
 –100болесникасасумњомнаHIVинфекцију
 –50болесникасаAIDS-ом
 –50болесникасасумњомнасепсу
 –20фебрилнихболесникакојисуимунокомпромитовани
 – 15 фебнрилних болесника којима су уграђене пластичне

протезе
Присуствујеидискутије
 –100конзилијарнихпрегледа
 –100саветовањаоантибиотскомлечењу
 –10саветовањаозначајухигијенеуболници
****Унедостаткуспецијалистеизтропскихболести,инфек-

тологједужандаихдијагностикујеилечи.

12.Педијатрија
(60месеци)

Циљспецијализације

Специјализацијаизпедијатријејенаучнииразвојнипроцес
којимсепредвиђадаспецијализантпедијатријеовладатеоретско
и практично знање из дијагностике, лечења, рехабилитације као
ипревенцијеразбољевањадецеиомладине.Такође,неопходноје
даспецијализантовладаи знањимаопромоцији здрављадецеи
омладинекаоиздравственекултурекојајеодговараобимуњего-
вогпослаипозицијинакојојсеналази.

Трајањеиструктураспецијализације

 –Општидео –јединственизаједничкипрограмкојитраје3
године

 –Специјализованидео –траје2годинеиомогућаваосвајање
знањаизпојединачних(уже)стручнихподручја

Програмомспецијализацијестичесезвањеспецијалистепе-
дијатрије(стичегалекарпозавршетку5-годишњеспецијализаци-
јеизпедијатрије)

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Педијатријајемедицинскадисциплинакојасебавиздравом
и болесномдецоми омладином.Базирана је на унитаристичком
приступу,такодаобједињујепревентивноикуративно,каоисо-
цијалнуиздравственуделатносткаоирехабилитацијуразвојног
доба.Посебандеопедијатријскеделатностијенамењенпревенти-
ви,пресвегаспречавањунастанкаболестииболеснихстања,као
иштетнихутицајаоколиненаорганизамкојирасте.

Циљевиспецијализацијеизпедијатрије

Циљспецијализацијеизпедијатријеједасеоспособиспеци-
јалистапедијатардаорганизујеиизводипревентивнеактивности
уустановамаздравственезаштитедецеиомладине,пратирасти

развој, открива развојне неправилностии исте отклања, правил-
нооцењујеикоригујенутрицију,откриваузрокеболестидецеи
омладинеуоквирусвојихмогућности,самосталноизводидијаг-
ностичко-терапијскепроцедуреуоквирудиспанзеркеслужбе,са-
мосталнорадинапедијатријскомодељењуболницеиликлинике,
посредује у преносу знања менторством, вођством и надзором
стручногразвојамедицинскогкадрауовладавањуоснованаучно-
развојногградиваизпедијатрије.

Проверазнања

Утокуспецијалистичкогстажаспецијализантисууобавези
даположе11колоквијума.Обавезниколоквијумису:

 –Неонатологија
 –Пулмологија
 –Кардиологија
 –Гастроентерологија
 –Исхранаипоремећајиметаболизма
 –Нефрологија
 –Телеснираст,развојиендокринологија
 –Неурологија
 –Хематоонкологија
 –Имунологија,алергологијаиинфективнеболести
 –Дечјахирургија

Распоредисадржајпрограмаспецијализацијеизпедијатрије

Оп шти део (3 го ди не)

Првагодинаспецијализације(12месеци,укључујућилет-
њираспуст)

Специјализантрадипосаособноглекаранадечјемодељењу
болницеи/илипородилиштаидиспанзерскоглекараупредшкол-
ском ишколском диспанзеру под вођством непосредног ментора
педијатраи/илишколскоглекара.Узболничкупостељуиудиспан-
зеруовладаватеоретскимипрактичнимзнањемизпедијатрије.

Табела1.
Трајањеспецијализацијенасвакомпосебномодељењу Месеци
Дечјеодељењеиболничкаамбуланта 5,5
Неонатолошкоодељењепородилишта 2,0
Предшколскидиспанзер –неодложнапомоћприДомуЗдравља(ДЗ) 1,5
Школскидиспанзер –неодложнапомоћприДЗ 1,5
Одсекзатрансфузиологију 0,5
КлиничкиодсекзаанестезиологијуКлиничко-болничкогцентра(КБЦ) 1,0
УКУПНО 12,0

Надечјемодељењуболнице, клиникеи амбуланте специја-
лизантовладавабазичнимзнањемпедијатрије.Нанеонатолошком
одељењуупородилиштуили(Гинеколошко-акушерскојклиници)
амбулантиупознајесесапроблематикомпредпорођајнеипорођај-
ненегемајкеидетета,обучавасе запосаопедијатрапорођењу
дететаиукаснијимпостпорођајнимдобима(неонаталномперио-
ду).Специјализантовладаваследећимвештинама:

а.)базична-основнакардиопулмоналнареанимацијановоро-
ђенчета (асистирана вентилација балоном и маском, спољашња
масажасрца)

б.)првипрегледноворођенчетаипроценапоApgarметоди
У предшколском и школском диспанзеру осваја знања на

подручјупримарнепревентивнеделатности,имунизације, здрав-
ственоградаипросећивања,саветовањеонезииисхрани,уређе-
њурадногиживотногокружења,спречавањенеадекватнихсоци-
јалних,идругихнежељенихутицајаназдрављедецеиомладине
користећистеченазнањаопштемедицине.Уоквирумерасекун-
дарне превенције овладава мерама откривања и лечења болесне
деце до навршене 19 године старости. Терцијарна превентивна
делатност се обавља у оквиру извођења амбулантне и болничке
стручне делатности каои у оквирудругих специјализованих за-
водазаздравственузаштитугдеовладаваосновнимпринципима
унапређењаздрављаирехабилитације.

Уоквирупредшколскогишколскогдиспанзераовладавана-
челимаорганизацијеикоординацијесадругимслужбамапревен-
тивногздравственогделовања,каопатронажнаибабичкаслужба,
службаздравствененегеженаиомладине,општемедицинекаои
зубно-здравственезаштите.

Наклиничкомодељењузаанестезиологијуовладавапоступ-
цимареанимацијеизургентнемедицине,наодељењутрансфузио-
логијепрактичнимзнањемизтрансфузиологије.



Другаитрећагодинаспецијализације(24месеца,укључу-
јућилетњираспуст)

Специјализантимастатусодговорногсобноглекарапедија-
транаусмереним(ужестручним)клиничкимодељењимаобавља-
јућистручнирадподвођствомментора.Специфичнаужестручна
знањаиздругихобластидобијаизспецијализованихустановагде
сеобављадеоспецијализације.

Осмишљава,креираиводидијагностичкиитерапијскипро-
цес.Укључујесеудежурствонаболничкимодељењима,амбулан-
тамаидиспанзерима.Обављарутинскаиспитивања:биохемијска,
микроскопска,бактериолошкадосложенијихцитолошких,хисто-
лошких,имунолошкихиспитивањауспецијализованимлаборато-
ријама.Овладава основама радиолошкедијагностике, а упознаје
сесаосновнимпринципимаултрасонографскеиелектрофизиоло-
шкедијагностике.

Табела2.
Предвиђено трајање специјализације на појединим клиничким одеље-
њима,специјализованимустановамаидиспанзерима

Месеци

Неонатологија 3,0
Пулмологија 2,5
Гастроентерологија 2,5
Нефрологијаиуролошкаамбуланта 3,0
Алергологија,имунологијаире уматологија 2,5
Инфективнеболести 2,5
Интензивнанега –педијатрија/дечјахирургија 3,0
Оториноларингологија 1,0
Ортопедија 0,5
Офталмологија 0,5
Дерматологија 0,5
Дечјаипревентивнастоматологија 0,5
Радиологија 1,0
Биохемијскаихематолошкалабораторија 1,0
Укупно 24,0

Токомтромесечног стажаизобластинеонатологијеупозна-
је се са дијагностичко-терапијским поступцима код најчешћих
патолошких стања својствених неонаталном периоду, а посеб-
но инфекцијама, респираторном патологијом и поступцима ди-
ференцијалне дијагнозе неонаталног респираторног дистреса,
неонаталном хипербилирубинемијом, као и постасфиктичним
поремећајима. Упознаје се са принципима транспорта болесног
новорођенчета.Савладаваследећевештине:

c.)дијагностичкалумбалнапункција
d.)комплетанпрегледноворођенчета,укључујућиинеуроло-

шкипреглед
Код пулмолошких пацијената изводи и интерпретира мере

плућне функције, интерпретира клиничке и радиолошке налазе,
овладава комплетним лечењемдетета са астмом, као и практич-
номупотребомлековазаастму.

Наодељењузагастроентерологијупоредспецифичногпре-
гледагастроентеролошкогпацијентаприсуствујеендоскопскими
другиминвазивнимметодама,овладавањима,укључује сеусва
рутинска биохемијска, микробиолошка, имунолошка и хистоло-
шкаиспитивања.Овладаванеинвазивнимтехникамадијагностике
Helicobacterpylori,тумачидисајнетестовекаоисеролошкетесто-
везацелијачнуболест.

На нефролошком одељењу овладава техником правилног
узимања уретралних и других брисева, катетеризацијемокраћне
бешикекоддеце,значајаурикултаибрзедијагностикесатестли-
стићима.

Наалерголошкомире уматолошкомодељењусазнајеодијаг-
ностичкимитерапијскиммогућностимакодболесникасаимуно-
лошкимдефицитима,аутоимунскимболестимауразвојномдобу.
Притежиманафилактичкимреакцијамаучисехитномпоступкуи
третмануовихстања.Самосталноизводиуболнициалерголошко
кожнотестирањекористећи»Prick«интрадермалнетестове.

Наинфективномодељењуупознајесесадијагностикомиле-
чењемфебрилнихстањаиинфективнихболестидечјегдобасаак-
центомнапревентивиинфективнихболестиипосебнимделомо
болничкој(хоспиталној)хигијени.

На одељењуинтензивне неге педијатрије и дечје хирургије
упознајесесаспецифичношћутретманадететакаохируршкогбо-
лесника,каоиметодареанимације,интензивнеургентнетерапије
коддецеиомладине.

Наортодонтскомодељењусеподвођствомментораупозна-
јесапроблематикомортодонцијеразвојногдоба,дијагностикоми
лечењеманомалијаорофацијалнерегије.

Наодељењимаортопедије,оториноларингологије,офталмо-
логијеидерматологијеупознајесесадијагностичкимитерапиј-
скимпроцедурамаспецифичнимзадечјиузраст.

Убиохемијскојихематолошкојлабораторијиовладавадијагно-
стичкимпроцедурама,разликујенормалнеипатолошкеналазекрвне
сликепримикроскопскомпрегледуперифернекрвиидругихналаза.

НарадиолошкомодсекумораовладатиметодамаRTGиспи-
тивања,применуултразвучнедијагностике(UZ)упедијатрији,CT
iNMRдијагностике,каоиизотопскаиспитивања,њиховдомети
индикацијекаоиданаучисамосталнуинтерпретацијуналаза.

Специјализантмораучествоватипри:
 –Опису50радиографијасрцаиплућа
 –5испитивањагастро-интестиналногтракта(3горњегдела

GIT-а,2иригографије)
 –30UZпрегледаабдоменаи10осталихUZпрегледа(мека

ткива,Doppler)
 –6MCUG

Специјализованипрограмспецијализације

Четвртагодинаспецијализације
Специјализантимаједнакстатускаона2.и3.годиниспеци-

јализације, програм је прилагођенпотребама специјализације на
диспанзерско(предшколски,школски)одн.хоспиталноусмерење
(узависностиодтогагдекандидатради,болницаилиДЗ).

Табела3.
Предвиђено трајање специјализације на појединим клиничким одељењима,
специјализованимустановамаидиспанзеримана4.годиниспецијализације

Диспанзерскоусмерење
(месеци)

Болничкоусмерење
(месеци)

Неурологија 3,0 3,0
Кардиологија 2,0 2,5
Ендокринологија 2,0 2,0
Хемато-онкологија 2,0 2,5
Генетскосаветовалиште 0,5 0,5
Дечјапсихијатријаодељење 0,5 0,5
Дечјапсихијатријаамбуланта 1,0 0,5
Одсек за омладину на психија-
тријскојклиници

1,0 0,5

Укупно 12,0 12,0

Уоквиручетврте године специјализацијепедијатријенаоде-
љењу дечје неурологије специјализант мора овладати следећим
знањима:познавањеспецифичностициљанеанамнезеудечјојнеу-
рологијисапосебнимакцентомнапознавањетипованаслеђивања
најчешћих хередо-дегенеративних и неурометаболичких болести,
њиховпочетакиклиничкиток.Упознајесесанајчешћимгенетским
малформацијамаиспецифичним»синдромским«обољењима, спе-
цифичниминфективним,трауматским,неопластичнимитоксичним
обољењимаCNS-ањиховомклиничкомсликомидиференцијалном
дијагнозом.Употпуностиовладавапроцедурамаитехникаманеуро-
лошкогпрегледановорођенчета,одојчета,малогдетета,предшкол-
ског,школскогдететаиадолесцента,процењујепсихомоторнираз-
војдетета.Боравинанеонатолошкомодн.перинатолошкомодељењу
упознајућиосновнепринципенеуролошкеевалуацијеризичненово-
рођенчади.Упознајесеисамосталнодијагностикујенајчешћеболе-
стиистањаудечјојнеурологији (акутнаихронична)специфична
задечјиузраст(»sleepapneaSy.«,комисијалнеисинкопалнекризе,
инфламаторне и неинфламаторне болестимишића и нерава, боле-
стипредњегмоторногнеуронакаоидругаразличитаболнастања).
Учествујеунеуролошко-неурохируршкимконзилијумимаупознају-
ћисесаразличитимдијагностичко-терапијскимдилемама.Упозна-
јесесаосновнимпринципиманеуролошкерехабилитацијепосебно
кодпацијенатасаболестимапредњегмотонеурона,каоикоддругих
урођенихиразвојнихболестиистања.Самосталноиузсупервизи-
јументораовладаваиспроводиразличитедијагностичкепроцедуре
познавајућииндикационоподручјезањиховуприменуиметодоло-
гијуњиховогизвођења.АсистираиизводистандардниEEGузко-
ришћењеосновнихактивационихтехника.Упознајесесатехником
извођењадругихразличитихнеурофизиолошкимпроцедура(SSEP,
VEP,AEP,ERG,EMG)оцењујућидобијенерезултатеусклопукли-
ничкесликевршећипроценуразвојадететаиудаљенупредикцију
тока болести. Упознаје се и овладава процедурама извођења про-
стигминскогтеста,постављаиндикацијуиупознајесесатехника-
мабиопсијемишићаинерва, тумачећидобијенерезултатеускло-
пукомплетнеклиничкесликеболести.Упознајесе,гледаиизводи



ултрасонографски преглед мозга, тумачи краниограм лобање. По-
стављаиндикацијеитумачинеурорадиографскеналазе(CTiNMR
главе,каоиNMRкичменогстуба).Узимаиусарадњисабиохемиј-
ском лабораторијом упознаје се и тумачи резултате метаболичког
screeningaурина.Изводилумбалнупункцију,прегледајућиседимент
ликвора. У склопу третмана пацијената са комисијалним кризама
упознајесеитумачинивоеантиепилептикаукрви.Ујединициин-
тензивненегеизводинеуролошкипрегледпроцењујућидубинуко-
ме,учествујући,предлажућииобразлажућисврсисходностдијагно-
стичких неуролошких, неурофизиолошких и неурорадиололошких
процедура.Својазапажања,ставове,дијагностичко-терапијскедиле-
меразрешава,излаже,образлажеуформиконсултација,семинараи
колоквијумазаједносаментором.

На кардиолошком одељењу овладава специфичностима
анамнезе и прегледа кардиолошких болесника, асистира, изводи
итумачисамосталноEKGналаз.УпознајесесатехникамаHolter
EKG-а,ергометрије,UZдијагностикеапосебнотамогдејеинди-
кованопренаталнеUZдијагностике.Постављаиндикацијеитума-
чиRtgналазсрцаиплућа.Упознајесесаосновнимметодамаин-
тервентнекардиологијекаоисаиндикацијамазањиховупримену.

Наендокринолошкомодељењупоредовладавањатеоретског
приступаиендокринолошкеобрадеболесникаобучавасезасле-
деће вештине: клиничку процену телесног растења и развоја на
основу антропометријских показатеља (30 деце и адолесцената),
упознајесеиизводиосновнеклиничкеилабораторијскепоступ-
кеудијагностициитерапијидецеиадолесценатаспоремећајима
растаиразвојакојиобухватају:низакраст,високраст,преранипу-
бертет,каснипубертет,пубертетскугинекомастију,потхрањености
поремећајеменструација (30деце).Учествујеупроценикоштане
зрелости (20процена).Овладаваметодимазадијагнозудијабете-
самелитусаихипогликемија,посебномерењаконцентрацијеглу-
козеукапиларнојкрвиметодомвизуелногупоређивањаипомоћу
апаратаглукометра (20мерења),мерењаконцентрације глукозеи
кетонаууринупомоћутесттрака (10мерења),проценирезулта-
таацидобазногиелектролитногстања(30болесника),индикаци-
јама,принципимаизвођењаитумачењемрезултатаоралногтеста
оптерећења гликозом (OGTT) (10 болесника). Такође овладава
основним принципима терапије и праћења болесника са дијабе-
тесоммелитусомкаоштосу:терапијадијабетеснекетоацидозе(3
болесника), терапијахипогликемијскекризе (3), терапијаинсули-
ном –основневрстеисавременипрепаратиинсулина,савремени
начиниприменеинсулина(20болесника),методипраћењаглике-
мијске контроле (20болесника), ранооткривањеинтрмедијерних
икаснихмикроангиопатскихкомпликација(20болесника).Попу-
њавапријавуболесникасашећерномболешћу(5пријава)иуноси
укомпјутерскубазуподаткеоновооткривенимболесницима (10)
и болесницима на поликлиничком праћењу (20). Упознаје прин-
ципескринингановорођенчадинаконгениталнихипотироидизам
и конгениталну адреналнухиперплазију (5 болесника), каоипо-
ступаккодноворођенчадисапоремећајемполнедиференцијације.
Овладавапоступкомдијагнозеитерапијеакутнеадреналнекризе,
хроничних поремећаја коре надбубрежних жлезда и ендокриних
узрокахипертензије.Обављаклиничкипрегледболесникасараз-
личитимпоремећајиматироиднежлездеитумачирезултатеоснов-
ниххормонскиханализа(20болесника),упознаједиференцијално-
дијагностички поступак код деце са полидипсијом и полиуријом
(3).Процењујеузрокеистепенгојазности(20децеиадолесцена-
та),састављапрепорукезаисхранукодгојазнедецеиадолесцената
(10).Упознајепринципепренаталнеипостнаталнегенетскедијаг-
ностикеендокринолошкихболесника(5).Учествујеурадуконзи-
лијумазадечијуиадолесцентнуендокринологијуигинекологију
(3конзилијума).Обављаосновнедијагностичкетестовеуендокри-
нологији,прегледуринанашећериацетон,апликацијеинсулина
класично и са ињектором (10 апликација), апликације глукагона
(3апликације),основеултразвучногпрегледаштитњаче,ургентна
стања у ендокринологији (DKA, хипогликемија, адренална инсу-
фицијенција),основеантропометријскихмерења(20),проценера-
стаиразвоја(20),састављањередукционедијете(20),одређивање
стадијумапубертетскогразвоја (20),вођењеболесникасадијабе-
тесmellitusomиадреналноминсуфицијенцијом(по3пацијента).

На хемато-онколошком одељењу овладава принципима ди-
јагностикеилечењадецесакрвнимималигнимболестима,овла-
даватехникамалумбалнепункцијеиинтратекалнеапликацијеле-
кова,аспирационебиопсијекоштанесржи.

У генетском саветовалишту овладава клиничким, правним
итерапеутскимпогледиманагенетскодетерминисанеболестиса
посебним акцентомна пренаталној дијагностици болести и аде-
кватномгенетскомсавету.

Наодељењудечјепсихијатријеиупсихијатријскојамбулан-
тизадецуиодраслеовладавадијагностикомлечењеипомоћнад
злостављанимдететом,дететомсадушевнимипсихоосоматским
проблемима,социјалнимиправнимаспектимаболести.Упознаје
проблематику поремећаја душевног развоја укључујући и аути-
стичне развојне проблеме, специфичне проблеме школске деце,
визуелнеиаудитивнепроблемекоддеце,хиперкинетскепробле-
ме,тикове,поремећајехрањења,спавања,одвајања,прилагођава-
њаи стреса, соматоформнеипсихотичнепроблеме, специфичне
задечијиузраст,проблемезлоупотребедрогеипроблемизависно-
сти.Посебномораразликоватидетесапроблемимаутелесноми
душевномразвојуиукључитигаумрежусоцијалнеиментално-
хигијенскепомоћинатерену.

Петагодинаспецијализације
УпрограмуСаветодавногцентразадецу,омладинуиродите-

љеспецијализантприкупљазнањаоразвојнимпроблемима,пси-
хосоцијалнихипсихијатријскихразвојнихпроблемаудетињству
имладости,њиховојобостранојмеђузависности,каоимогућно-
стимазањиховупревенцијуиврстамадоступнепомоћи.

У склопу социјалне педијатрије специјализант се упознаје
саделовањемразличитихмеђусекторскимслужби,прикупљаве-
штинезаизвођењеогледаиоценукултурногмиљеадецеупред-
школскимишколскимустановама,учествујеиизводипредавања
напромоцијијавногздравља,приступуздравственимпроблемима
иначинуњиховогрешавања.

УпрограмуЗавода зарехабилитацијуинвалидаупознаје се
са поступкомправилног третмана инвалидног детета и вођењем
поступкарехабилитације.

Угинеколошкојамбулантизадецуисаветовалиштузаомла-
динуспецијализантовладаваспецифичностимагинеколошкепро-
блематикедецеиомладине.

Удиспанзерузапредшколскуишколскудецуспецијализант
освајавештинеувезикомплетногтретманаразличитихпроблема
сасвимстароснимгрупамадецеиомладине,њиховимродитељи-
маистаратељима.Промовишеприменупревентивногприступау
заштити здравља,подизањуопште здравственекултуре, комуни-
кацијиипланирању,извођењуиоцениразличитихпревентивних
делатностикојезациљимајуунапређењездравља.

Уразвојномдиспанзеруосвајазнањаотретманудецесапо-
себнимпотребама,упознајесесамогућностимаиврстамапомоћи
којесенудедететуињеговомстаратељу.

Усарадњисалогопедомупознајесесазнањимаипоступци-
ма неопходним за препознавање говорних и развојних говорних
поремећаја и поступцима психолошког и логопедског третмана,
каоиместуиулозупедијатраузаједничкомтимскомрадунаот-
клањањуовихпроблема.

Табела4.
Предвиђено трајање специјализације на појединим клиничким одељењима,
специјализованимустановамаидиспанзеримана5.годиниспецијализације

Диспанзерскоусмерење
(месеци)

Болничкоусмерење
(месеци)

Постдипломскикурсздравствене
неге деце и омладине са курсом
токсикологије

3 3

Саветодавни центар за децу,
омладинуиродитеље(Соц.Слу-
жба)

0,5 0,5

Социјалнапедијатрија 1,0 0,5
Завод за Протетику –дечје оде-
љење

0,5 0,5

Гинеколошкаамбулантазадецу 0,5 0,5
Гинеколошкаамбуланта заомла-
дину

0,5 0,5

Диспанзерзапредшколскудецу* 1,0 1,0
Диспанзер за школску децу и
омладину*

1,0 1,0

Развојнаамбуланта 1,0 1,0
Логопед 0,5 0,5
Клиничкапедијатрија 2,5 3
Укупно 12 12
*Уоквируспецијализацијеудиспанзеруспецијализантосвајазнањасаподручјајав-
ногздрављадецеиомладине.Овладавазнањимаонаучно-развојномделу,стратеги-
јипромоцијејавногздравља,здравствено-развојномделуокомуникацији,планира-
њу,извођењуиоцењивањуучињенихпревентивнихделатности.Овладавазнањем
оделовањуразличитихутицајаназдрављеиздравственукултурудецеиомладине,
каоиоспецифичностимаорганизацијездравственеслужбедецеиомладине.



ОбластиужегусавршавањауПедијатрији

Послеобављеногпетогодишњегстажаиположеногспеција-
листичкогиспита,кандидатсеможеопределитиизаужаусаврша-
вањауследећимобластимаПедијатрије:

1.Ендокринологија,метаболизамигенетика
2.Гастроентерохепатологијасаисхраном
3.Хематоонкологија
4.Имунологијасаре уматологијом
5.Инфектологијаупедијатрији
6.Нефрологија
7.Неонатологија
8.Неурологија
9.Пулмологијасаалергологијом
10.Кардиологија
11.Ургентнаиинтензивнатерапија

ПрограмспецијализацијеПедијатријепообластима
ивештинама

Област: (АЛ) Алер го ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(116)Алерголошкаобрадаболесника
Гледа:10Асистира:10Изводи:10
Вештина:(117)Основнидијагнстичкитестовиуалергологији
Гледа:15Асистира:5
Вештина:(118)Израдакожнихпроба
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Област: (ДХ) Деч ја хи рур ги ја и ре ха би ли та ци јакли ни ка/ин

сти тут 
Вештина:(130)Акутниабдомен
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(131)Укљештенаингвиналнакила
Гледа:10
Вештина:(132)Обрадаране
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(133)Антитетанусназаштита
Гледа:10Асистира:10Изводи:10
Вештина:(134)Гастростомија/индикације/
Гледа:3
Вештина: (135) Урођене аномалије гастроинтестиналног

тракта,дијафрагмалнахернија
Гледа:10
Вештина:(136)Торзијатестиса
Гледа:3
Вештина:(137)Spinabifida
Гледа:5
Вештина:(138)Хидроцефалус
Гледа:5
Вештина:(139)Краниостениоyе
Гледа:2
Вештина:(140)Поврадалобање
Гледа:3
Вештина:(141)Епидуралниисубдуралнихематом
Гледа:3
Вештина:(142)Инвагинације
Гледа:5
Вештина:(143)Колостомија
Гледа:3
Вештина:(144)Дренажаторакалнедупље
Гледа:3
Вештина:(145)Расцепусне
Гледа:3
Вештина: (146) Хемангиоми,лимфангиоми,невуси,дермоид-

нецисте
Гледа:5
Вештина:(147)Третманопекотина
Гледа:5
Вештина:(148)Пункцијаперикарда
Гледа:3
Вештина:(149)Прегледкукова
Гледа:20Асистира:20Изводи:20
Вештина: (150) Принципи рехабилитације нацесцих конге-

ниталнихмалформација
Гледа:5

Вештина:(151)Принципирехабилитациједецесацеребрал-
номпарализом

Гледа:5
Вештина:(152)Принципирехабилитациједецесапоремећа-

јемразвоја
Гледа:5
Вештина: (153) Принципи рехабилитације деце са ре умат-

скимобољењима
Гледа:5
Вештина:(154)Принципирехабилитациједеценаконразли-

читихповреда
Гледа:10
Вештина:(155)Електростимулацијаиприменапарафина
Гледа:5
Област: (ДИ) Дис пан зер 
Вештина:(156)Општиамбулантнипедијатријскипреглед
Гледа:50Асистира:50Изводи:50
Вештина:(157)Принциписпровођењаосновнихпревентив-

нихмера
Гледа:20Асистира:20
Вештина:(158)Здравственопросвећивање
Гледа:20
Вештина:(159)Принципрадаупатронажнојслужби
Гледа:10
Вештина:(160)Спровођењеимунизације
Гледа:30
Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва (9м 0д)
Вештина:(1)Двосеместралнанастава
Област: (ДС) Пре вен тив на и деч ја сто ма то ло ги ја 
Вештина:(180)Дентицијаипоремећајидентиције
Гледа:10
Вештина:(181)Превенцијаобољењазубаиуснедупље
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(182)Негазуба
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(183)Најчешћаобољењауснедупљеизубаудеце
Гледа:10Асистира:5
Област: (ДВ) Дер ма то ве не ро ло ги ја 
Вештина:(176)Обрадаболесникасаdermatoyom
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(177)Основнилабораторијскитестовиудермато-

венерологији
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(178)Основнитерапијскипринципидерматоза
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(179)Узимањематеријалазапреглед
Гледа:10Асистира:5
Област: (ЕН) Ен до кри но ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(62)Специфичностианамнезеудечјојендокрино-

логији
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(63)Ендокринолошкаобрадаболесника
Гледа:10Асистира:20
Вештина:(64)Основнидијагностичкитестовиуендокрино-

логији
Гледа:10Асистира:20
Вештина:(65)Прегледуринанашећериацетон
Гледа:10Асистира:5Изводи:10
Вештина: (66)Фармаколошки тестови одређивања хормона

раста
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(67)Вођењеболесникасаdiabetesmellitusom
Гледа:10Асистира:10
Вештина: (68)Вођењеболесника са адреналноминсуфици-

јенцијом
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(69)Ургентнастањауендокринологији/кетоацидо-

за,.хипогликемија,
адреналнаинсуфицијенција/
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(70)ОдређивањустадијумапубертетапоTanneru
Гледа:5Асистира:10Изводи:10
Вештина:(71)Саветовалиштезадијабетичаре,дневнаболница
Гледа:20Асистира:20



Област: (ГЕ) Ге не ти какли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(126)Упознавањесарадомгенетскогсаветовалишта
Гледа:10Асистира:10
Вештина: (127) Технике за израду кариотипа/индикације,

принципи/
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(128)ПрегледBarovogтела/индикације,принципи/
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(129)Израдародословногстабла
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Област: (ГХ) Га стро ен те ро ло ги ја и хе па то ло ги јакли ни ка/

ин сти тут 
Вештина:(41)Гастричнатубазаиаспирацијажелудачногса-

држаја
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина: (42) Пласирање назогастричне сонде у стањима

опструкцијеиуциљуисхране
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(43)Пласирањеназогастричнесондеуциљудоби-

јањадуоденалногсока/Gardia,ензими,исхрана/
Гледа:10
Вештина:(44)Биопсијатанкогцрева
Гледа:10
Вештина:(45)Ректалнуtuse,ректоскопија,биопсијаслузнице

ре ктума
Гледа:10
Вештина:(46)Пласирањеректалногкатетера
Гледа:10Асистира:5Изводи:5
Вештина:(47)ОдређивањеpHстолице
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина: (48)Доказивањередуктивнихсупстанциу столи-

ци/Cliniтест/
Гледа:10
Вештина: (49)Дозирање лекова у хепатичној инсуфицијен-

цији
Гледа:5
Вештина: (50) Упознавање основних тестова за процену

функцијејетре
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(51)УлтразвучнадијагностикаболестиGITаијетре
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(52)СцинтиграфијаGITаијетре/индикације,тума-

чење/
Гледа:10Асистира:10
Вештина: (53) Биопсија јетре/индикација,техника,тумачење

налаза/
Гледа:10
Вештина: (54) Ендоскопија/езофагоскопија, гастродуодено-

скопија,колоноскопија/
Гледа:10
Област:(ХО)Хематологијаионкологија-клиника/институт
Вештина:(55)Хематолошкаобрадаболесника
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Вештина:(56)Пункцијакостнесржи
Гледа:10
Вештина:(57)Цитолошкипрегледликвора
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(58)Локалнахемостаза
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(59)Применакрвиикрвнихдеривата
Гледа:15Асистира:10
Вештина: (60) Упознавање са протоколима за терапију ма-

лигнихболести
Гледа:20
Вештина:(61)Интензивнанегахематолошкихболесника
Гледа:10Асистира:5Изводи:5
Област: (ИБ) Ин фек тив не бо ле сти 
Вештина:(172)Специфичностианамнезеинфективнихболести
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Вештина: (173)Приступ и принципи неге инфективног бо-

лесника
Гледа:20
Вештина:(174)Упознавањесанајчешћиминфективнимобо-

љењимадеце
Гледа:10Асистира:10

Вештина:(175)Осипнегрознице
Гледа:10Асистира:10
Област: (КА) Кар ди о ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(30)Специфичностианамнезеукардиологији
Изводи:30
Вештина:(31)Специфичностпрегледаудечјојкардиологији
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Вештина:(32)EKG/техникаизвођења,тумачењеналаза/
Гледа:10Асистира:5Изводи:5
Вештина:(33)HolterEKG/индикације,техника/
Гледа:5
Вештина:(34)Ултразвучнадијагностикасрчанихмана
Гледа:20
Вештина:(35)Пренаталнаултразвучнадијагностикасрчаних

мана
Гледа:10
Вештина:(36)RTGсрца/тумачењеналаза/
Гледа:10Асистира:10
Вештина: (37)Катетеризацијаиангиографијасрцаикрвних

судова/индикације
Вештина:(38)Интервентнакардиологија
Гледа:5
Вештина:(39)Електроконверзија/индикације,принципи/
Гледа:3
Вештина:(40)Ергометрија/индикације,принципи/
Гледа:3
Област: (НЕ) Не у ро ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(72)Специфичностианамнезеудечјојнеурологији
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(73)Неуролошкипрегледдеце
Гледа:10Асистира:5Изводи:20
Вештина:(74)EEGиактивационетехнике
Гледа:5Асистира:2
Вештина:(75)Електромиографија/индикације,принципи/
Гледа:5
Вештина:(76)Евоциранипотенцијали/VEP,AVP,SEP/
Гледа:5
Вештина:(77)Простигминскитест
Гледа:3
Вештина:(78)Биопсијамишићаинерава
Гледа:3
Вештина:(79)EHOмоyга
Гледа:10
Вештина:(80)RTGглаве/индикације,тумачење/
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(81)CTглаве/индикације,тумачење/
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(82)NMR/индикације,тумачење/
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(83)Screeningуринанаметаболичкепоремећаје
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(84)Лумбалнапункција,прегледседименталиквора
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Вештина:(85)Тумачењенивоаантиепилептикаукрви
Гледа:10
Вештина:(86)Проценадубинекоме
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Област: (НФ) Не фро ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(87)Специфичностианамнезеудечјојнефрологији
Изводи:20
Вештина:(88)Специфичностипрегледаудечјојнефрологији
Гледа:10Асистира:5Изводи:20
Вештина:(89)Узимањеуриназабактериолошкипреглед
Гледа:10Асистира:5Изводи:10
Вештина:(90)Узимањебрисасаспољнихгениталија
Гледа:10Асистира:5Изводи:3
Вештина:(91)Прегледуринатесттраком
Гледа:10Изводи:10
Вештина: (92)ОдређивањеpH,специфичнетежинеибелан-

чевинаурина
Гледа:20Асистира:5Изводи:20
Вештина:(93)Прегледседиментаурина
Гледа:20Изводи:20
Вештина:(94)МерењеТАкоддеце
Гледа:10Изводи:30



Вештина:(95)АмбулантнихолтерTA/индикације,принципи/
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(96)Супрапубичнапункцијамокраћнебешике
Гледа:3Асистира:1
Вештина:(97)Венскикатетери/индикације,нега/
Гледа:3
Вештина:(98)Проценарастаиразвојабубрежнихболесника
Гледа:10Асистира:5Изводи:20
Вештина:(99)Проценакоштанестаростикодреналнеосте-

одистрофије
Гледа:5Изводи:10
Вештина:(100)Дијететскипринципиисхранебубрежнихбо-

лесника
Гледа:5
Вештина:(101)RTGиспитивањабубрегаиуротракта/инди-

кације,тумачење/
Гледа:20Асистира:20
Вештина:(102)EHOбубрегаиуротракта/тумачење/
Гледа:10Асистира:5Изводи:5
Вештина:(103)ПрипремаболесниказаRTGиспитивање
Гледа:5
Вештина:(104)Упознавањесаиндикацијамазанефростомију
Гледа:3
Вештина:(105)Сцинтиграфијабубрега/индикације,тумачење/
Гледа:3
Вештина:(106)Уродинамскоиспитивање/принципи/
Гледа:3
Вештина:(107)Упознавањесапринципимадијализе/
перитонеална,CAPD,хемодијализа/
Гледа:10
Вештина:(108)Упознавањесапринципимаплаyмаферезе
Гледа:3
Вештина: (109)Дозирањелековаубубрежнојинсуфицијен-

цији
Гледа:5
Вештина: (110) Тестови оптерећења/калцијумом,бикарбона-

тима,амонијумхлоридомГледа:3
Вештина:(111)Пробаконцентрацијеурина
Гледа:3
Вештина:(112)Каптоприлскитест
Гледа:2Изводи:2
Вештина:(113)Техникаскупљањаурина
Гледа:5
Вештина: (114)Израчунавање степена гломерулскефилтра-

ције
Гледа:2Асистира:2Изводи:3
Вештина:(115)Формулезапроценутубулскихфункција
Гледа:3Асистира:5Изводи:5
Област: (НН) Нео на то ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(119)Специфичностинеонатолошкеанамнезе
Гледа:5Асистира:10Изводи:20
Вештина:(120)Прегледноворођенчета
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(121)Применафототерапије
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(122)Ексангвинотрансфузија/индикације,принципи/
Гледа:3Асистира:3
Вештина: (123)Кардиопулмонална реанимација новорођен-

чета
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(124)Обрадапупчанеране
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(125)Обрадакожесапиогенимлезијама
Гледа:5Асистира:5
Област: (ОФ) Оф тал мо ло ги ја 
Вештина:(167)Офталмолошкаанамнеза
Гледа:10
Вештина:(168)Општиофталмолошкипрегледипрегледоч-

ногдна
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(169)Одређивањеоштриневида,конвергенције
Гледа:10
Вештина:(170)Мерењеугларазрокости
Гледа:5

Вештина:(171)Прописивањенаочара
Гледа:10
Област: (ОР) Ото ри но ла рин го ло ги ја 
Вештина:(161)Отоскопија,риноскопија,ларингоскопија
Гледа:15
Вештина:(162)Прегледзвучномвиљушком
Гледа:10
Вештина: (163) Парацентеза,имплантација цевчица/индика-

ције,принципи/
Гледа:5
Вештина:(164)Хемостазаепистаксе
Гледа:10
Вештина: (165)Индикацијезааденоидектомијуитонзилек-

томију
Гледа:20
Вештина:(166)Трахеостомија/индикације,принципи/
Гледа:5
Област: (ПЕ) Пе ди ја три јакли ни ка/ин сти тит 
Вештина:(1)Узимањеанамнезе
Гледа:20Асистира:20Изводи:150
Вештина:(2)Општиклиничкипедијатријскипреглед
Гледа:20Асистира:20Изводи:100
Вештина:(3)Припремадететазапреглед
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(4)Проценарастаиразвојадеце,графиконраста
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Вештина:(5)Узимањематеријалазабактериолошкипреглед
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(6)Узимањекапиларнекрвизакрвнусликуигасне

анализе
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(7)Прегледразмазаперифернекрви
Гледа:10Асистира:10Изводи:10
Вештина:(8)Интравенскапункција
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Вештина:(9)Припремаидавањелека
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Вештина:(10)Негауснедупље
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Вештина:(11)АнализаитумачењеосновнихRTGиспитивања
Гледа:50Изводи:20
Вештина:(12)Основнасцинтиграфскаиспитивањадеце
Гледа:15Асистира:5
Вештина:(13)Упознавањесаултразвучнимиспитивањимау

педијатрији
Гледа:50Асистира:10
Вештина:(14)Тумачењегасниханализа
Гледа:10Асистира:10Изводи:10
Област: (ПУ) Пул мо ло ги јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(24)Специфичностианамнезеудечјојпулмологији
Изводи:30
Вештина:(25)Специфичностипрегледаудечјојпулмологији
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Вештина:(26)Обрадаипраћењепулмолошкихболесника
Гледа:10Асистира:20
Вештина:(27)Основнидијагностичкитестовиупулмологији
Гледа:10Асистира:10
Вештина:(28)Функционалноиспитивањеплућа
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(29)Пункцијаплеуре
Гледа:5Асистира:2
Област: (УП) Ур гент на пе ди ја три јакли ни ка/ин сти тут 
Вештина:(15)Припремасетазареанимацију
Гледа:10Асистира:5Изводи:10
Вештина:(16)Интубација
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(17)Оксигенотерапија
Гледа:20Асистира:10
Вештина:(18)Основнипринципимеханичкевентилације
Гледа:10Асистира:5
Вештина:(19)Катетеризацијамокраћнебешике
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Вештина:(20)Реанимацијакоматознихболесника
Гледа:5



Вештина:(21)Збрињавањетровања
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(22)Терапијастатусепилептицуса
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(23)Терапијастатусастматицуса
Гледа:5Асистира:5

13.Неурологија
(60месеци)

Трајањеспецијализације

1.1. Трајање целокупне специјализације изНеурологије: 60
месеци(5година).

1.2.Клничканеуролгијаоб ухв ата43месеца.

Клиничканеурологијаобухвата43месеца

Овајпериодоб ухв атаборавакодпо5месецииедукацијуна
7 клиничких одељењаИнституте за неурологију иИнституту за
неурологијуипсихијатријуразвојногдоба:

а)одељењузакогнитивнепоремећајеипосттрауматскаста-
ња –5месеци;

б) одељењу за цереброваскуларне поремећаје и примарне
главобоље –5месеци;

ц)одељењузанеуромисићнеболести –5месеци;
д)одељењузапоремећајепокретаидегенеративнеболести

 –5месеци;
е)одељењузадемијелинизационеболести –5месеци;
ф)одељењузаепилепсије –5месеци;
г)одељењузаургентнунеурологију –5месеци;
х)Институтузанеурологијуипсихијатријуразвојногдоба –

5месеци,
каоиборавакиедукацијуутрајањуод4месецауинститути-

мазаадултнупсихијатријуи2месецауклиницизанеурологијуи
психијатријузадецуиомладинууБеограду.

Преосталих14месецисераспоређујенаследећиначин:
Неурохирургија –2месеца
Инфективнеболести –2месеца
Интернамедицине –2месеца
Неуроофталмологија –1месец
Неуроотологија –1месец
Неурогенетика –1месец
Неурофизиологија –2месеца
Неуропатологија –1месец
Неуровизуелизационеметоде –2месеца
Уовомпериодупредвђеноједакандидатидобијуедукацију

(тренинг)изсубспецијалистичкихобласти:неурофизиологије,не-
уропатологијеинеуровизуелизационихдијагтостичкиитметода.

Необавезнајеалисепрепоручујеедукација(тренинг)изсуб-
специјалистичкихобласти:

а)неурофизиологије;
б)неуросонологије;
ц)неуровизуелизационихметода;
д)неуроофталмологије;
е)неуроотологије;
ф)неурапатологије;
д)упознавањесанајчешћимепилептичкимсиндромомине-

епилептичкимпароксизмалнимпоремећајимаудетињству,њихо-
воклиничкопрепознавањеилечење.

е) упознавање са прогресивним дегенеративним болестима
дечијегдоба

ф)основназнањаонајчешћимбихевиоралнимпоремећајима
у детињсву: аутизму, хиперактивности, обсесивно-компулзивним
феноменима,дефицитупажње,итд.

г)неурохемије;
х)неурорехабилитације;
и)неуропсихологије;
к)неуроимунологије,
л)каоинеуролошкихаспекатаинтернемедицине,трудноће

иинтензивненеге.
Посебниедукационикурсевииз
неуроанатомије,
неурохемије,
неурофармакологије,

неуроимунологије,
неурогенетике
утрајањудо200часова(до5недељасапунимраднимвре-

меномод8х).

Проверазнања

После обављеног стажа из сваког од појединих наставних
области специјализанти полажуКолоквијуме.Предвиђено је по-
лагање8колоквијума:

1.Когнитивнипоремећајиипосттрауматскастања
2.Цереброваскуларнипоремећајиипримарнеглавобоље
3.Неуромишићнеболести
4.Поремећајипокретаидегенеративнеболести
5.Демијелинизационеболести
6.Епилепсије
7.Ургентнанеурологија
8.Неурологијаипсихијатријаразвојногдоба

Редоследспецијализације

Незахтевасеобавезниредоследспецијализације,алијепо-
жељнодасеприоритетдаклиничкојнеурологији.

Циљевиспецијалистичкеедукације

Генералнициљдобродизајниранеспецијалистичкеедукаци-
јеизнеурологијејестедобар,компетентанопштинеурологсапо-
знавањем свих неопходних особина и способношћу да коректно
процени, дијагностикујеи адекватнолечипацијентаодшироког
спектранеуролошкихобољења.

Тевештинеукључују:
1) познавање анатомије, физиологије и биохемије нервног

система:
2)разумевањеикоректнаприменаспецифичнихнеуроради-

олошких, неурофизиолошких и другх помоћних дијагностичких
неуролошкихпроцедура;

3)савременонаучнолецењенеуролошхихболестиускладу
самедициномзаснованомнадоказима;

4) примену ових вештина на нивоу неуролошког одељења,
амбулантнограда,ургентненеуролошкеамбулатекаоиинтензив-
ненеге.

Најзад,доброедукованиспецијалистанеурологтребадако-
мунициратактично,симпатетичкииаскладусаетичкимпринци-
пимакакосапацијентимањиховомпародицом,такоиколегамаи
другимпрофесионалнимпрофилимааздравству.

Специфичневештинеиспецијалистичкознање
изНеурологије

IV.1Препознавањеглавнихсимпиомаивеликихсиндромаиз
области:

главобоље,бола,когнитивнихфункција,спавања,стањаиз-
мењенесвестиидеменције,патологијекранијалнихнерава,обла-
сти хемисферне, церебеларне и спиналне патологије ликвора и
његових поремећаја, цереброваскуларних болести, поремећаја
покрета,аутономнихфункција,уро-неурологије,неуромишићних
болести,демијелиннизационихболести,пароксизмалнихпореме-
ћаја,неуроендокринологије,областиинтоксикација,синдроману-
триционедефицијенције,неуро-инфекција,неуроонкологијенеу-
ротрауматологије.

Неооходанстепенпознавањаспецифичнихнеуролошких
вештина

Неурофизиологија

а)Основниконцепт,ограничења,техничкипроблеми,физио-
лошкиналазиуразличитимживотнимдобима.

б)ЕЕGснимањеиинтерпретација,упознавањесатехникомви-
деоЕЕG,телеметријом,полисотмнографијомимултиплимлатенца-
маспавања,дубиномрегистривањаикортикалниммапирањем.

ц)Упознавањесатестовиманервеспроводљивости
д)Електромиографијаидругитестовизаиспитивањенеуро-

мишићногинтегритета.
е)Евоциранипотенцијали
ф)Магнетнастимулација
г)Електроретинграфија



Неуровизулизационетехнике

а)Осномипринципи,техничкоизвођење,дометииограниче-
ењаунеурорадиологији

б)Индикације,ризичностпојединихметода,цена
ц)Радиолошкаиваскуларнаанатомија
д)CT,MRI,SPECTиPETскенирање –упознавањесаоснов-

нимпоставкама
е)Дигитална,MRиCTангиографија
ф)Екстра –итранскранијалниДоплер/Дуплец
г)Интервентнанеурорадиологија

Неуропатологија

а)макроскопскаимикроскопскапатологија
б)принципибојењаиосновиразличитихтехника,укључују-

ћииимуноцитохемију
ц)принципиелектронскемикроскопије
д) најзначајније патолошке абнормалности мозга, кичмене

мождине,перифернихнераваимишића,укључујућиинфламатор-
не,инфективне,прионске,неопластичне, васкуларнеидегенера-
тивнеболести.

е)дометииограничењаметоде
ф)основифорензичкенеуропатологије

Дечијанеурологија

а)Упознавањесаосновнимнормалнимиабнормалнимраз-
војемдетета

б)Упознавање сашироким спектромнеуролошкихболести
којепочињуудетињствуитрајуиуадултномпериоду,сациљем
дасеобезбедиштобољанеуролошканегаипраћењеоваквихпа-
цијенатаураномадултнопериоду.

ц)Познавањеиздечијенеурологијеморадаобухватинајче-
шћеобликецеребралнепарализе.клиничкупрезентацииуилечење.

Психијатрија

а)Овладавањеосновимапроценепсихијатријскесимптома-
тологије

б)Овладавањевештиномпрепознавањанајчешћихакутнихи
хроничнихпсихијстријскихсиндрома,посебноонихповезанихса
прекомерноупотребомалкохола,деменцијом,епилепсијомикон-
фузнимстањима.

ц)Упознавањесапринципимапримененајчешћихпсихоак-
тивнихлекова, индикацијама, контраиндикацијамаинежељеним
ефектима.

Неуропсихологија

Кандидатитребадасеупознајусаосновамаклиничкепроце-
некогнитивнихфункција.Туспадаиспособностинтерпретације
софистициранијихнеуропсихолошкихтестова.

Неурохирургија

Кандидати треба да се оспособе за препознавање неурохи-
руршкелечивепатотогије,каоисаиндикацијама,могућностимаи
ограничењиманеурохирургије.

По треб но је да бу ду упо зна ти са:
а)главнимпринципимаакутноглечењаповредаглавеикич-

мене мождине, интракранијалним хематомима, субарахноидном
хеморагијом,можданимапсцесима,можданимтуморимаистањи-
маакутнеинтракранијалнехипертензије;

б) са поступцима са акутним и хроничним компресивним
спиналнимсиндромом;

ц)индикацијамазабиопсијуцентралногипериферногнер-
вногсистема.

Неуролошкесубспецијалистичкеобласти

Не у ро оф тал мо ло ги ја

Применаиинтерпретацијанајчешћихнеуроофталмолошких
прегледа

Не у ро о то ло ги ја

Упознавањесаодговарајућимтестовимазапроценуслухаи
равнотежеидијагностичко –терапијскимприступомсапацијен-
томкојиимавртоглавицу.

Не у ро ге не ти ка

Упознавањесапринципиманеурогенетике,њенимтехникама
итерминологијом.Упознавањесанајчешћимнаследнимнеуроло-
шкимобољењимаукључујућиХантингтоновихореју,хередитарне
атаксиеје, неуропатије, Паркинсонову болест, деменције, неуро-
фиброматозуидругенеурокутанесиндроме,митохондријалнепо-
ремећаје,генскутерапијуигенетскосаветовање.

Не у ро фар ма ко ло ги ја

Упознавањесаосновимаклиничкенеурофармакологије,фар-
макокинетиком,интеракцијама,неуротрансмитерима.

Не у ро и му но ло ги ја

Савладавање основа имунологије, болести везивних ткива,
антифосфолипидних синдрома, саркоидозе, примене стероида,
имуносупресиава,имуноглобулина,интерферонаиплазмаферезе.

Не у ро хе ми ја

Савладавањевештинеизвођењаиинтерпретацијетестоваза
испитивањеликвораидругихсупстанцијарелевантнихзанервни
систем.

Не у ро ло шка ин тен зив на не га

Овладавањеосновнимвештинаманеопходнимзадијагностико-
вање,мониторингилечењепацијенатаујединицамаинтензивненеге.

Савладавањеосновнихзнањаизинтензивненегеињенепри-
менеунеурологији(одржавањепроходностидисајнихпутева,те-
спирације,гутања,аспирацијеикардиоваскуларнепотпоре.

Упознавањесапринципимавештачкеисхранеимогућимпро-
блемимакаоштосусиндромWernickeилиcriticalcareнеурапатије.

Упознавањесаосновнимпсихолошкимпотребамаипробле-
мимапацијенатаујединициинтензивненеге.

Кандидати морају научити да весто и емпатички решавају
питањаможданесмрти,донацијеоргана,каоидатактичноистр-
пљивокомуницирајусародбиноммогућегдонатора.

Инфективнеболести

Кандидати треба да савладају основне принципе дијагно-
стике и лечења пацијената са болестима централног и перифер-
ног нервног система проузрокованих инфективним болестима.
Нарочито је важно да стекну искуства са акутним и хроничним
менингитисом, можданим абсцесом и субдуралним ернпијемом,
енцефалтисом,ХИВ, сифилисом,Лајмском болешћу, полиомије-
литисомитропскимболестима.

Интернамедицина

Овладавањепознавањемлечењаспецифичнихнеуролошких
компликацијасистемскихболести.

Упознавање и лечење специфичних неуролошких проблема
који могу настати код трудница или пацијенткиња које користе
оралнуконтрацепцију,каоиупознавањесаутицајемкојетрудноћа
иприменаоралнихкентрацептивамогуиматинанеуролошкебо-
лестиитерапију.

14.Психијатрија
(60месеци)

Циљспецијализације

СпецијализацијаПсихијатријејеобразовнииваспитнипро-
цес током којег специјализант стиче она теоријска и практична
знањаизобластипсихијатрије,којагаоспособљавајузасамостал-
нозбрињавањевећинеболесникасаакутнимихроничнимпсихи-
јатријскимпоремећајимаиобољењима.Збрињавањеподразумева
дијагностику,лечење,рехабилитацијуипревенцијуболести.

Трајањеиструктураспецијализације

Програмспецијализацијеизпсихијатријетраје5година.
Специјализацијаизобластипсихијатријеукључује:
а).основнипрограмутрајањуод36месеции
б).наконјавнеодбранеписменогспецијалистичкоградана-

стављасепрограмспецијализацијеутрајањуод24месеца.



Одређенидеоспецијалистичкогстажаможесеобављатиураз-
личитиминституцијамакојесу,нарепубличкомнивоу,одређенеод
странеМинистарства за здравље.Овеинституције располажупо-
требнимстручним,техничкимикадровскимпотенцијалимаиоба-
везноимајуједностручнолицекојеводибригуоспецијализантима.

Главни део специјалистичког стажа обавља се у наставним
базамаМедицинскогфакултета

Проверазнања

Свакиспецијализантимаспецијалистичкииндекскаоиден-
тификационидокументидневникрадаукојисеуписујусвиизвр-
шенипоступциидругире зултатикаоисвојистручни,педагошки
иистраживачкидоприноси.

Те ку ћа про ве ра зна ња

1.Уоквирупојединачнеобразовнејединице –одељења,мора
битиизведеннајмањеједанприказболесника.

2. Ради омогућавања одговарајућег квалитета специјализа-
ције,проверавасестеченознањеиспособностиспецијализаната
крозтрајнинадзориколоквијуме.

Колоквијумисеизводепозавршеноједукацијинапојединим
одељењима.

Утокуспецијализацијеполажеседошестколоквијумаито:
Обавезни:
1. Психијатрјска пропедевтика  – Медицинска психологија,

психопатологијаифеноменологија,
2.Психотичнипоремећаји,
3.Непсихотичнипоремећаји.
4.Психотерапије,
5.Биолошкетерапијскеметоде.
Поизбору:
1.Развојапсихијатрија,
2.Форензичкапсихијатрија,
3.Психогеријатрија,
4.Болестизависности
5.Консултативнапсихијатрија

Програмспецијализације

Временски и садржајни оквир извођења појединих делова
специјализације

a)Основнипрограм
Основнипрограм Трајање(умесецима)
Ургентнапсихијатрија 3

12
Стационарнапсихијатрија 6

6
Продуженопсихијатријсколецењеирехабилитација 3
Лецењезависности 3
Кризнеинтервенције 3
Консултативнапсихијатрија
Геријатријскапсихијатрија
Укупно 36месеци

Послетрећегодинеспецијализацијејавносебраниписмени
специјалистичкирадпредтрочланомкомисијом –главниментор
кандидатанијечлановекомисије.

б)Наставакпрограма
Наставакпрограма Трајање(умесецима)
Форензичкапсихијатрија 1
Развојнапсихијатрија 3
Амбулантнипсихијатријскитретман 4
Психотерапија 4
Неурологија 6
Амбулантнаинтернамедицина 3
Стационарнаинтернамедицина 3
Укупно 24месеца

Стан дар ди у еду ка ци ји

1.Најмање80пацијенатаобрађенихдијагностицки,етиопа-
тогенетски,прогностицкиитерапијски

2.20случајевапсихотерапијесасупервизијом
3.10случајевасапрограмомпсихијатријскерехабилитације
4.20случајеваконсултативнепсихијатрије
5.20дежурставауургентнојилистационарнојпсихијатрији
6.40случајеваобрађенихпсихометријскиискаламапроцене
7.Израданајмањеједногстручнограда/семинарскограда
8.Упознавањесафорензичкомпсихијатријом

Током специјализације потребно је усавршавање у оквиру
3 од наведених области: психофармакотерапија, психијатријска
рехабилитација, форензицка психијатрија, болести зависности,
консултативна психијатрија, психијатрија у геријатрији, адоле-
сцентнапсихијатријаимедицинскапсихологија.Усавршавањесе
потврђујепотписомменторазадатуобласт.

Годишњиодморјеодређензакономиспецијализантгаможе
користитиудоговорусаглавниминепосреднимментором.

Обимзнањаивештинакојеспецијализантморасавладати
докрајаспецијализације

 – Специјализант упознаје теоријске основе струке и стиче
знањаизразличитихподручјапсихијатрије:схизофренијаидруги
психотични поремећаји, афективни поремећаји, анксиозни поре-
мећаји,соматоформнипоремећаји,деменцијеидругикогнитивни
поремећаји, дисоцијативна стања, сексуални поремећаји и поре-
мећаји сексуалног идентитета, поремећаји исхране, поремећаји
спавања,развојнипоремећаји,поремећајиконтролеимпулса,по-
ремећајиприлагођавањаиреакцијестреса,поремећајиличности,
поремећаји повезани са употребом различитих супстанци, као и
зависностизлоупотребасупстанци,психичкипоремећајикаопо-
следицаопштегсоматскогстања,ургентнастањаупсихијатрији,
епилепсије и гранична неуролошка стања, област превентиве и
менталнехигијене;

 – Специјализант овладава техником психијатријског интер-
вјуа и дијагностичким техникама, диференцијално-дијагностич-
ким поступцима из области психијатрије и из других сродних
области (неурологија, офталмологија, оториноларингологија, ин-
тернамедицина,односнопедијатрија);

Специјализантћеобавитинајмање:
130усменихпсихијатријскиханамнеза
20неуролошкихдијагностичкихобрадаодраслих
20инртернистичкихдијагностичкихобрадаодраслих
10психијатријскихдијагностицкихобрададецеимладих
 –Специјализантсеупознајесаметодологијомрадаклинич-

кихпсихолога,њиховихдијагностичкихитерапијскихпоступака.
Планирасеконсултацијасаклиничкимпсихологомувезинајма-
ње30случајева;

 – Специјализант овладава техником коришћења ре зултата
одређенихнеурофизиолошкихпрегледа,неуропсихолошкихиспи-
тивањаитестирања,електроенцефалографије,одговарајућихрен-
генских,нуклеарно-медицинскихимагнетно-резонантнихпрегле-
да,каоилабораторијскиханализа;

 – Специјализант обавља 20 консултација са одговарајућим
специјалистомиуоквируконсултативнепсихијатрије.

 –Специјализантсеоспособљавадавладатехникамабиоло-
шкетерапије.

 –Специјализантсеупознајесатехникамапсихотерапије:ин-
дивидуалне,породичнеигрупне.Притомеобрађује20случајева
одабраномпсихотерапијскомметодом,узсупервизију.

 –Специјализантсеоспособљавадакориститехникесоцио-
динамикеисоциотерапије,оспособљавасезаактивноучествова-
њеурадутерапијскихзаједница,групауклубовима(нпр.лечених
алкохолицара)исл.

 –Специјализант се упознаје саметодологијомистраживач-
коградаупсихијатрији.Израђујенајмањеједанстручни/семинар-
скирад.

 –Специјализантсеоспособљавадапренесепотребнапсихи-
јатријсказнањадругимчлановимастручнегрупе,

 –Специјализантпредстављаиучествујеудискусијинајмање
20случајеванавизитамаилисеминарима.

 –Специјализантсеоспособљавадаинтегришеипрактично
употребиусвојеназнањаивештинеидасеоспособизаучествова-
њеутимскомраду.

 –Специјализантсеоспособљавазапсихијатријскавештаче-
њаиупознајезаконодушевномздрављу.

Детаљнијисадржајпојединихделоваспецијализације

Стационарнапсихијатрија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изосновапсихијатрије(психопатологија,феноменологија),

сакласичнимпсихијатријскиминтервјуомисакреирањемпсихи-
јатријскогстатусаирезимеа,



 – из дијагностичких поступака и клиничких психолошких
знања,каоииздиференцијалнодијагностичкихпоступака,којисе
односенаграничнемедицинскеобласти,

 –оосновнојорганизацијиишемиболничкоглечењапсихич-
кихпоремечаја,саукључивањемутимскирад,сарадњомсарод-
биномидругимзначајнимособамаизоколинеболесника,каоиса
семинаримаиприказимаслучајева,

 – са основама и специфичностима психофармакотерапије и
њенимбиолошкимосновама;

 –упознајесеисадругимпомоћнимдијагностичкимилидо-
датнимбиолошкимтерапијскимметодама.

Ургентнапсихијатрија

Специјализантусвајаосновнаиспецијалназнањаизургент-
нетерапијенаодељењимагдесетакватерапијапримењује:

 –изначелаипрактичногизвођењахоспитализацијепсихија-
тријскогболесника(каоисазаконскимодредбамаувезихоспита-
лизацијеилецењапротиввољеболесника),

 –издијагностичкихпоступакаиклиничкихвештинакојасе
односенаургентнастањаупсихијатрији,каоииздиференцијал-
нодијагностичкихпоступака,којисеодносенаграницнастањаса
другиммедицинскимдисциплинама,

 –саосновноморганизацијомишемомакутногиинтензив-
ногболничкоглечењапсихичкихпоремећаја.

Продуженопсихијатријсколечењеирехабилитација

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изпродуженогболничкоглецења,његовихузрока,креира

теерапијскеплановеикризнеплановезаболесникекојиимајуче-
стерецидивеболести,

 –заоценуразликеизмеђуинтензивногипродуженоглечења
испецифичностииндикација,

 –крозпрогностичкупроценуболесникаузкоришцењекли-
ницко-психомертијскогзнања,

Оспособљавасезарадугруписараднимтерапеутима,заса-
радњусасоцијалномслужбомболницеисоцијалнесредине,упо-
знајесоцијалнеинтервенцијеирешавањесоцијалнепроблематике.

Теоријски и практично се оспособљава за извођење и кори-
шћењепсихотерапијскихметодаипоступакаупродуженомлечењу.

Оспособљава се да примењује приниципе медикаментозне
терапијеодржавањаипрофилактичнетерапијеидругеодговарају-
ћедоктринарнебиолошкеметоде.

Додатносеупознаје сапроцесомрехабилитације, сапочет-
комуболнициидаљимизвођењемнатерену,самогућностимаце-
ловитерехабилитације(стамбенезаједнице,заштитнерадионице,
запошљавањеподпосебнимусловима).

Геријатријскапсихијатрија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изопштихпопулационихспецифичностиикарактеристика

датегрупе
 –изпоступакакаошто јепсихијатријскиинтервјуипсихи-

јатријскистатускодгеријатријскихболесникакаоиизкарактери-
стичнихпсихијатријскихпоремећаја.Оспособљаваседапримењу-
јеитумачипосебнедијагностичкепоступке,којисепримењујукод
геријатријске популације, као и за интердисциплинарни приступ
(консултацијастручњакаиздругихмедицинскихдисциплина);

 –изфармакотерапијеовогстаросногдоба,каоизапримену
осталихтерапијскихтехникаипоступака,којисеупотребљавају,
саклубовимастаријихиулогомпсихијатријеудомовимазаста-
ријалица.

Лечењеболестизависности

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 – о употреби, злоупотреби и зависности од психоактивних

супстанци, о епидемиолшким подацима и истраживањима из те
области,

 – о првомпрегледу, тријажи, поступцима детоксикацје, ам-
булантномиболничкомлечењу,каоидаљимлечењемразличитих
типовазлоупотребеизависности,

 –сарадомустручномтиму,
 –сарадомтерапијскихклубоваизаједница,

 – са здравствено-превентивним и васпитним радом у тој
области.

Кризнеинтервенције

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –сапојмомкризнихинтервенција,саоблицимаисадржајем,

каоиорганизацијомпомоћиукризи,
 – са медикаментозним, психотерапијским и социотерапиј-

скимметодамакојесепримењујуустањимакризнихинтервенци-
ја,укључујућипојавуипроблемсамоубиства.

Амбулантно,ванболничкопсихијатријсколечење

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –израдаупсихијатријскојамбуланти,сатријажнимпоступ-

цима,дијагностичкимпоступцимаињиховомупотребљивошћуу
амбулантнојпсихијатријскојпракси,

 –изприменеиметодаамбулантногмедикаментозноглечења
(акутног,продуженог,терапијеодржавања),

 –изамбулантнихкризнихинтервенцијаиамбулантноглече-
њапосебнихпопулацијскихгрупа,

 –изразвојнепсихијатријеуамбулантнојпракси,
 –изпрактичнеприменезнањаизразличитихпсихотерапиј-

скихтехника(подвођствомсупервизора)
 –из социотерапијскихи рехабилитацијскихметода, које се

користеуамбулантномиванболничкомлечењу,
 – из проблема суицидологије, амбулантног пријављивања

покушајасамоубистваирадаодговарајућихрегистараосамоуби-
ствима

 –изпроблемасексуалнихпоремећајаипоремећајапсихосек-
суалногидентитета.

Форензичкапсихијатрија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изосноваиспецифичностифорензичкепсихијатрије,нај-

чешћепатологијеповезанесафорензичкомпсихијатријом,
 –сатерапијскимпоступцимакојисууупотребиуфорензичкој

психијатрији(медикаментозни,психотерапијски,социотерапијски),
 –сарехабилитационимпоступцимауфорензичкојпсихија-

трији,
 – са карактеристикама судско-психијатријског стручногми-

шљењаисаулогомфорензицкепсихијатријеуказненом,цивил-
номиуправномправу(законодавству),

 – са карактеристикама психијатријски значајних безбедно-
снихмераисапосебнимодлукамаиззаконаодушевномздрављу,

 –изпсихијатријскепроблематикеособауваспитнимиказне-
нимустановама.

Развојнапсихијатрија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изосновапсихичкогразвојадецеимладих,
 – из психијатријске анамнезе и статуса у области дечије и

адолесцентнепсихијатрије,
 –изпознавањасимптомаизнаковаболести,психопатологи-

је,дијагностикеидиференцијалнедијагностикеуобластидечијеи
адолесцентнепсихијатрије,садобно-специфичномпроблематиком

 –сакарактеристикамаболничкоглечења,
 –саприменомтерапијскихметода(породичнатерапија,дру-

гепсихотерапијскеибихејвиоралнетехнике,употребемедикамен-
тознетерапијеутојдобнојгрупи),

 –саорганизацијомиповезаношћуустановаислужбикојесе
баветретманомдецесапсихичкимпоремећајима(посебноуобла-
стименталнезаосталости),

 –саорганизацијомиповезаношћуустановаислужбикојесе
баве третманом психичких и понашајних поремећаја код адоле-
сцената.

Психотерапија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изприменепсихотерапијскихметодаупрактичномрадуна

одговарајућимболничкимодељењимаилиуодговарајућимуста-
новамапсихотерапијскеоријентације.



Неурологија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањао:
 –неуролошкимобољењима,њиховомдијагностикомилече-

њемусмислурепетиторијуманеурологије,
 –дијагностичкимидиференцијалнодијагностичкимпробле-

мимаивезиизмеђупсихијатријеинеурологије,посебносапро-
блемомепилепсије,

 –упознајесесатерапијскимпоступцимакојисеупотребља-
вајуулечењуграничнихстањаизмеђупсихијатријеинеурологије
ињиховомпрактичномприменом,

 –упознајесесанеурофизиолошкимдијагностичкимпоступ-
цимаињиховомприменомупсихијатрији.

Амбулантнаистационарнаинтернамедицина
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изургентнихинтернистичкихстањакодсоматскихобољења,
 –изреанимацијскихпоступака,
 –избазичнихдијагностичкихпоступакакојисеупотребља-

вајууинтернојмедицини,
 –издијагностицкихитерапијскихметодакодболесникаса

ендокринимигастроинтестиналнимобољењима,каоикодгерија-
тријскихболесника.

Бројпотребнихобрадатокомспецијализације
иопштиаспекти

Специјализант мора током специјализације обрадити (тре-
тирати) бар 340 пацијената са душевним и понашајним пореме-
цајима,одтога140„denovo”хоспитализованихболесникаи200
амбулантнихпацијената.Детаљнооминималномбројупотребних
обрада видети у поглављу „Обим знања и вештина којимамора
овладатиспецијализант.”

Прак тич ни тре нинг и су пер ви зи ја

Практичнитренингтребаразвијатиусклопуклиничкограда
подсупервизијом.Санапредовањемспецијализацијетребадара-
стеинивоодговорности.Токомтрајањаспецијализацијеобавезна
јеротацијанаразличитимодељењимаинституцијеиротацијаиз-
међуразличтихустанова.

Обавезнајесупервизијадневногклиничкоградасвакогкан-
дидата.Поредклиничкеипсихотерапијскесупервизије,индивиау-
алнасупервизија(ставпрематретману,напредовањеупрофесији
сл.)јеобавезнаминималноједансатнедељно,најмањечетрдесет
данагодишње.

Им пле мен та ци ја про гра ма за спе ци ја ли за ци ју  
(„Днев ник спе ци ја ли зан та”)

Теоријскиипрактичнообукузаспецијализантепратиусво-
јенипрограмкојијеодобренодстранеминистарствазаздрављеи
факултетаикојијетакођеусаглашенсанационалнимпрописима,
легистативом ЕУ и прерпорукама Европског одбора за психија-
трију. Различитефазе и активности током специјализације и ак-
тивностиспецијализанта требадабудууведенеу „Дневникспе-
цијализанта”.

Специјализантски дневник је лични документ који помаже
специјализанту да усмери специјализацију и он је власништво
специјализанта.Одговорностдадневникбудеажуриранспеција-
лизантделисаклиничкимсупервизором-ментором.Главнасврха
дневникаједапружиидокументовануподршкуедукациономпро-
цесуспецијализанта.Удневникусеверификујеиспуњењепрогра-
маспецијализацијеодстранеспецијализанта,ментораиустанове
гдеборави.Самдневникнеможедасекористизаевалуацијуспе-
цијализанта,већзатопостоједругиобрасци,нпр.индексспеција-
лизантазапоследипломскестудије.

У дневник се уносе све активности предвиђене програмом
специјализацијеиспецифични„едукациони”циљеви.Напредаку
савладавањуутврђенихедукационихциљеваизавршнинивопо-
јединихактивноститребадабудуутврђенииунетиудневнику
одређенимвременскиминтервалима.

Засвакуактивносттокомспецијализацијекаоизапсихоте-
рапијски тренинг требаудневникунети сверелевантнеподатке
(одељење, дужинуборавка, број обрађенихи вођених случајева,
друге стручне активности, име ментора, супервизора). Овде се

уносеициљевиедукацијекојисуутврђениизмеђументораиспе-
цијализантанапочеткупојединеетапеспецијализацијеиодгова-
рајућаевалуацијанакрајутеетапеспецијализације.

15.Дечјанеурологија
(48месеци)

Циљспецијализације:
Специјализацијаиздечјенеурологијеоспособљавалекараза

самосталан специјалистички стручнирадиз дечјенеурологијеи
учигадаовладасавременимдијагностичкимдисциплинамаиме-
тодамалечењадецеиомладинеоболелеоднеуролошкихболести.
Утокуспецијализацијеспецијализанттребаупотпуностидаовла-
давођењемболесникасаразличитимнеуролошкимобољењима.

ГлавнедисциплинеспецијализацијеизДечјенеурологије
ињиховотрајање:

Да би се спе ци ја ли зант оспо со био за са мо ста лан рад по
треб но је да про ве де:

Дечјанеурологија –24месеца
Адултнанеурологија –6месеци
Педијатријаинеонатологија –6месеци
Дечјапсихијатрија –2месеца
Активан рад у дијагностичким кабинетима и лабораторија-

ма –1месец
РадуинституцијамаодзначајазаДечјунеурологију (молеку-

ларнагенетика,дечијанеурохирургија,неуроофталмологија,инфек-
тивнеболести,дечијаортопедија,дечијафизијатрија,итд.) –9месеци

Укуп но: 48месеци
Половинустажаизбилокојеодпоменутихдисциплинаспе-

цијализантможедаобавииусвојојматичнојкући,уколикоима
за менторе бар три специјалисте из поменутих области који су
посебнооспособљенизарадсадецом.Изовогасеизузимасамо
24-оромесечнистажкојиспецијализантморадапроведенаКли-
ницизанеурологијуипсихијатријузадецуиомладину.

Проверазнања

После обављеног стажа из сваког од појединих наставних
предметаспецијализантиполажуколоквијуме.Предвиђенојепо-
лагањеследећихколоквијума:

Епилептологија
Неуромишићнеболести
Метаболичкеболести
Неуропсихологијадетињства
Екстрапирамидалнеболести
Цереброваскуларнеболести
Туморимозгаикичменемождине,главобоље
Повредемозгаикичменемождине

ДетаљанраспоредтрајањаспецијализацијеДечјенеурологије
премаранијенаведенимобластима

ОбластиДечјенеурологије Предвиђеновреме
Пропедевтикапрегледа 1месец
Специфичностиразвојненеурологије 1месец
Дијагностичкеметодеудечјојнеурологији 1месец
Ургентнадечјанеурологија 2месеца
Цереброваскуларнеболести 1месец
Туморимозга,фокалнеможданелезије 2месеца
Епилепсијеисроднастања 4месеца
Неуромишићнеболести 4месеца
Екстрапирамидалнаобољењадеце 1месец
ДемијелинационеизапаљенскеболестиCNS-aиPNS-a 3месеца
Метаболопатије.Конгенталнемалформације 1месец
Неуропсихолошкипоремећаји 1месец
Неуролошкепоследицетра умеCNS-aиPNS-a 1месец
Генетичкосаветовањеипренаталнадијагностикаудечјојне-
урологији

1месец

Укупно 24месеца

ДетаљанраспоредтрајањаспецијализацијеизНеурологијеод-
раслихуоквируспецијализацијеизДечјенеурологије

Предвиђеновреме

Епилептологијаодраслих 1месец
Неуромишићнаобољењаодраслих 1месец



ДетаљанраспоредтрајањаспецијализацијеизНеурологијеод-
раслихуоквируспецијализацијеизДечјенеурологије

Предвиђеновреме

Екстрапирамидалнаобољењаодраслих 1месец
Цереброваскуларнеболестиодраслих 1месец
Деменције одраслих. Специфичности неуропсихолошке про-
ценеодраслих

1месец

Ургентнанеурологијаодраслих 1месец
Укупно 6месеци

Детаљан распоред трајања специјализације из Педијатрије и
НеонатологијеуоквируспецијализацијеизДечјенеурологије
Областипедијатријеодзначајазадечјегнеуролога

Предвиђеновреме

Неонатологија 2месеца
Ургентнапедијатрија(јединицаинтензивненеге) 1месец
Имунолошка,ендокринолошкаиметаболочкаобољењадецеи
омладине

3месеца

Дијагностичкепроцедуреусвимнаведенимобластима 1месец
Укупно 7месеци

Детаљни распоред специјализације наДечјој психијатрији у
оквируспецијаизацијеизДечјенеурологије
Областидечјепсихијатрије

ПРЕДВИЂЕНО
ВРЕМЕ

Специфичностинеуротичнихобољењакоддецеиадолесцена-
та,поремећајиисхране,поремећајанавикаипонашања

1месец

Специфичности психотичних обољења код деце и адолесце-
ната –

1месец

Укупно 2месеца

Детаљнираспоредрадаудијагностичкимкабинетимаилабо-
раторијамауоквируспецијаизацијеизДечјенеурологије
Лабораторија/кабинетза

Предвиђеновреме

Електроенцефалографију 5дана
Електромионеуронографију 5дана
Евоциранепотенцијале 5дана
Хистохемијуиимуноцитохемију 5дана
Неурорадиологију (нативни снимци; неуросликање:KT,MR,
MRангиографија;контраснасликања) –

5дана

Ултразвучнадијагностика(мозак,крвнисудови,мишићи) – 5дана
Укупно 1месец

Детаљни распоред рада у инстутуцијама од значаја за Дечју
неурологију
Областсроднихдисциплина

Предвиђеновреме

Молекуларна генетика неуролошких болести развојног доба,
генетичкосаветовањеипренаталнадијагностика

3месеца

Дечјанеурохирургија 2месеца
Неуроофталмологија 1месец
Инфективнеболести(акценатнаинфекцијамаCNS-aиPNS-a) 2месеца
Дечјаоториноларингологија 15дана
Дечјафизијатрија 15дана
Укупно 9месеци

Каталог вештина

 –овладавањетехникомнеуролошкогпрегледановоронђенче-
та,малогдететаиодраслогдетета,

 –овладавањетехникомпрегледафункцијепојединихподси-
стеманервногсистемауоквируодређенихпатолошкихстања,

 –прегледкранијалнихнерава,
 –прегледперифернихнерава,
 –прегледнеуромишићногсистема,
 –прегледпирамидалногсистема,свихфизиолошкихипато-

лошкихрефлекса,
 –прегледцеребралногсистема,
 –проценаговора,писања,читањаирачунања,
 –прегледпраксијеигнозије,
 –прегледположајаихода,
 –прегледсензибилитета,
 –проценаменталнихспособности,
 –препознавањеквалитативнихиквантитативнихпоремећаја

свестиуразнимузрастимадетета,
 – специфичности неуролошког налаза у појединим старо-

снимгрупамадеце:одојчета,мањеиодраслиједеце,

 – овладавање техником лумбалне пункције, Квекенштетов
оглед,

 –давањелековаинтратекално,
 – овладавање техником психијатријског интервјуа и техни-

компрегледадететаи адолесцента –психијатријскогболесника.
Узимањеанамнезеиприказпсихичкогстатуса.Разликовањенеу-
ролошкихболестиодпсихогенихстањакојаихимитирајуудеце
иадолесцената,

 – овладавање техником теста интелигенције, мини ментал
скале,неуропсихолошкепроценекогнитивнихфункцијаипсихо-
социјалногфункционисања,

 –оспособљавањезаучешћеусудскојекспертизи –неуроло-
шкојипсихијатријској(практично:наодређеномболеснику –де-
тетуилиадолсценту,илинаосновумедицинскедокуметације),

 –оспособљавањезаприменуфармакотерапијенеуролошких
болесника –децесвихузраста,укључујућииадолесценте,

 –упознавањесапрактичнимизвођењемиспецифичностима
неурорадиолошких,неурофизиолошких,неурохемијскихинеуро-
имунолошкихиспитивањадецеиадолесценатаоболелиходнеу-
ролошкихболести,

 –упућивањеуинтерпретацијунеурорадиолошких,неурофи-
зиолошких, неурохемијских и неуроимунолошких, хистопатоло-
шких(хистохемијских,имуноцитохемијских)налазадецеиадоле-
сценатаоболелиходнеуролошкихболести,

 –оспособљавањезаизвођењетехникаиспитивањаоштрине
вида,шириневидногпољаимотилитетабулбусаудечјемузрасту,

 – обука за коришћење офталмоскопа и самостални преглед
очногдна,

 – упознавање са електродијагностичкимметодама у офтал-
мологији:ERG,електронистагмографија,

 –упознавањесанеурофизиолошкимтехникама,индикација-
мазањихитумачењемре зултата(EEG,EMNG),

 – упознавање са техникама испитивања вестибулариса и
аудиометријом,

 –упознавањесапринципимаиметодологијомпрегледаево-
циранихпотенцијала,

 –упознавањесаопремомзареанимацијуитехникомупотре-
бе.Упознавањесаопремомујединициинтензивненегеитехни-
комњенеупотребе,

 –упознавањесасвимпоступцимаузаштитиодширењаза-
разнихболести,

 –упознавањесаметодамадијагностике, терапијеирехаби-
литацијезаразнихболесника,сапосебнимакцентомнаобољења
санеуролошкимпоремећајимаинаургентнимстањима.

16.Дечјаиадолесцентнапсихијатрија
(60месеци)

Специјализацијаиздечјеиадолесцентнепсихијатријетраје
пет(5)годинаиодвијасенаклиникама,институтима,болницама,
одељењима за психијатрију и дечију психијатрију здравствених
центараипридиспанзеримазаменталноздрављедомоваздравља.

УустановамаванМедицинскогфакултетакандидатможеда
обавидеоспецијалистичкогстажаутрајањудо18месецинаор-
ганизационимјединицамаиодељењимакојииспуњавајузаконом
одређенекритеријумеитопресвегастручне,просторне,кадров-
ске и друге услове. Тај део кружења се односи на психијатрију
одраслих,дечјунеурологијуипедијатрију.Шефтаквогодељења
битребалодабудеспецијалистапсихијатар,педијатарилидечји
неурологсанајмањепетгодинаспецијалистичкогстажаупракси
иможедаводиистовременонајвишедвакандидатанаспецијали-
зацији.

Другидео специјализације у трајањуод42месеца (искљу-
чиво дечја и адолесцентна психијатрија) обавезно се одвија на
наставнимбазамаМедицинскогфакултета,премараспоредукоји
заједноправикандидатиглавнименторспецијализантасапред-
виђеномобавезномротацијомунутарустановаиротацијомизме-
ђуустанованаставнихбазафакултета.

Профилспецијализациједечјеиадолесцентнепсихијатрије

Специјализација дечје и адолесцентне психијатрије захте-
вапоседовањеопсцежнихзнањаивештинакојесунеопходнеза
препознавање,лечење,ублажавањеипревенцијументалнихболе-
стиилипоремећајакоддецеиадолесцената.Специјалносттакође



укључујепотребназнањакојасеодносенаразликовањепсихопа-
толошкихсимптомакодмладихуразвојуодсимптомакододра-
слихособа.

Овасеспецијализацијафокусиранаболничкуиванболничку
психијатријскузаштитудецеиадолесцената,каонаииспитива-
ње,дијагностиковањеилечењеразличитихпсихијатријскихста-
њакоддецеиадолесцената –премаважећиминтернационалним
психијатријскимкласификационимсистемима.

Специјалистадечјеиадолесцентнепсихијатрије

Специјалистадечјеиадолесцентнепсихијатријеморадаима
развијенеспособностикомуникацијеиетичкиисправнеставове.
Његовонајмоћниједијагностичкосредствоупсихијатријскојди-
јагностиции терапији је идивидуаланприступ који подразумева
следеће:

 –позитиван,отворениискренодноспремадечи,адолесцен-
тимаињиховимродитељимауразличитимситуацијама

 – отворене и поуздане контакте са пацијентима и особљем
(којиседонеклемогунаучитиизтеорије,алисевећиномразвијају
крозпрактичнитренингкојијесупервизиранодстранеискусних
стручњака)

 –довољнознањаосвомсопственомпсихолошкомфункцио-
нисању,штојенеопходноурадусамладимпацијентимаињихо-
вимпородицама

Специјалистадечјеиадолесцентнепсихијатрије

 –Испитује,дијагностикујеилечиразличитепсихијатријске
поремећајекоддецеиадолесцената

 –Учествујеутретманупоремећенихпородичниходносакоји
јошнисудовелидонастанкаозбиљнихпсихијатријскихсимптома

 –Саветује породице о одгајањудецеи даје подршкуроди-
тељству

 –Спроводиистраживањакојасунеопходнаслужбамасоци-
јалнезаштитеиправногсистема

 –Радинапревенцијиираномоткривањудецесаризиком –
којијезаснованнапознавањунормалногразвојадецеиадолесце-
ната.Превентивнеактивностисеостварујуусарадњисадругим
службамаудруштвенојзаједницикојесебринуодечи.

Унутрашњаиспољашњасарадња

Унутрашњасарадњаподразумева сарадњуса специјалисти-
мапедијатрије,дечјенеурологијеипсихијатрије.Спољашњаса-
радњасеодносинасарадњусашколам,службесоцијалнезаштите
децеиинституцијамаправногсистема.

Проверазнања

Про ве ра зна њако ло кви ју ми

Радиомогућавањаодговарајућегквалитетаспецијализације,
проверавасестеченознањеиспособностиспецијализанатакроз
трајни надзор и повремене провере  – колоквијуме.Колоквијуми
сеизводепозавршеноједукацијипопојединимодељењимаиза-
вршног дела едукације.Сем колоквијума у оквиру појединачног
радауорганизационојјединициморабитиизведеннајмањеједан
приказ болесника.Писање чланка ињихово публиковање је фа-
култативно.

Утокуспецијализацијесеполажепетобавезнихипетфакул-
тативнихколоквијума:

 –Медицинскапсихологија, психопатологијаифеноменоло-
гија,

 –Дијагностичкепроцедуре
 –Основенеуропсихологије
 –Биолошкасоциодинамскаипсиходинамскапсихијатрија
 –Развојнипоремећаји
 –Психотичнипоремећаји
 –Биолошкетерапијскеметоде
 –Психотерапија
 –Форензичкапсихијатрија
Превентивнапсихијатрија.

Знања,вештинеипрофесионалнаусмерења

Специјалистадечјеиадолесцентнепсихијатријетребада:

А По се ду је од го ва ра ју ћа зна ња и ве шти не

 –Накојиначинконституција,болеснастања,социјалнопри-
лагодђвањеродитељаифакторисоцијалнесрединеутичунафи-
зички,емоционални,интелектуалниисоцијалниразвојдетета

 –психопатологијидецеиадолесцената
 –психотерапијидеце,адолесценатаињиховихпородица
 –стратегијамапсихофармаколошкогтретмана
 –стратегијамапсихосоцијалногипедагошкогтретмана

Б По се ду је од го ва ра ју ћа зна ња и ис ку ство 

 –Утицају разних соматских стања и неуролошких болести
нанастанакпсихичкихпоремећајаудецу

 – Најважнијим општим психијатријшким поремећајима и
злоупотребисупстанцијаодраслихињиховомтретману

 –Методамапсихолошкогиспитивања
 –Оорганизацијишколскогправногисистемасоцијалнеза-

штите

Ц Упо знат са

 –Организацијомиметодамафорензичкепсихијатрије
 –Организацијомздравстевенихслужбиудруштвенојзајед-

ницикојесеодосенапопулацијумладих

Д То ком спе ци ја ли за ци је деч ји пси хи ја тар да ље учи

 –Дапостављанезависнеиетичкиисправнеодлуке
 –Уциљевимаопштездравственеполитикеињиховимпри-

оритетима
 –Оместудечјегпсихијатрау тимустручњакакојисебаве

организацијом,планирањемиунапређењемрада
 –Дастекнеувидуводећуулогулекарауоквирутимаструч-

њака, узразвој критичкогодносапрема сопственомрадуираду
тимастручњака

 –Дастекнедовољнознањаоразличитимпревентивнимак-
тивностима које ће као водећи члан тима преносити и осталим
члановима

Додатнаедукацијаитренинг

1.Додатнаедукацијауобластимапедијатријеипсихијатрије
одраслихбитребалодадечјемпсихијатруомогућепознавањенај-
чешћихсоматскихболестиудецеинајчешћихменталнихпореме-
ћаја(излоупотребесупстанција)одраслих

Специфичнициљеви

I) У деч јој и адо ле сцент ној пси хи ја три ји

Спе ци ј а ли ст а деч ј е и  адоле сцент не пси хи ј ат ри ј е 
мо ра би ти спо со бан да ис пи ту ј е ,  ди ј а г на сти ку ј е 
и лечи сле де ћа  ст а ња

 –Одступањаоднормалногпсихомоторногразвојаукључују-
ћииспецифичнеразвојнепоремећаје

 – Проблеме везивања и емоционалне проблеме одојчади и
маледеце

 –Поремећаје који настају као последица дефицита у инте-
лектуланомфункционисању

 –Первазивнеразвојнепоремећаје
 –Поремећајепажњесахиперактивношћу
 –Агресивноиимпулзивнопонашањедецеиадолесцената
 –ТиковеиGillesdelaTourette-ovсиндром
 –Опсесивнокомпулзивнепоремећаје
 – Различите емоционалне поремећаје у детињству и адоле-

сценцији
 –Анксиознепоремећајеудетињству
 – Депресије и друге афективне поремећаје у детињству и

адолесценцији
 –Суицидалнопонашање
 –Поремећајеисхранеукључујућианорексијуибулимију
 –Психосоматскепоремећаје
 –Психозеудетињствуиадолсценцији
 –Поремећајепонашања
 –Психолошкеаспектекриминалногпонашањаудетињству



 –Кризнереакцијеудетињству
 – Манифестације PTCP код деце и омладине укључујући

имиграцијуипроблемеуизбеглиштву
 –Злостављањеизанемаривањедецеиомладине
 –АнтисоцијалнопонашањеизлоупотребаPAC
 –Поремећајиличностикодстаријихтинејџера

Спе ци ј а ли ст а деч ј е пси хи ј ат ри ј е мо ра да по с е ду ј е
сле де ћа  зна ња о

 –етиологијименталнихпоремећајасаанализомзначајабио-
лошких,психолошкихисоцијалнихфактора

 –епидемиологијименталнихпоремећајадецеиадолесцената
 – структури, биохемији, физиологији и начинуфункциони-

сањаCNS-а
 – специфичности примене психофармака код деце и адоле-

сцената
 –применизаконауздравственојзаштити,социјалнојзашти-

тиикоддецесапосебнимпотребама
 –значајуимиграцијеиизбеглиштванаменталноздрављеде-

цеимладих
 –административнимпроцедурамакојесепримењујууздрав-

ственимустановама

По с еб не ве шти не деч ј е г и  адоле сцент ног пси хи ј ат ра

 –узимањеразвојнепсихијатријатријскеанамнезе
 –саветовање
 –проценапсихомоторногразвојановорођенчета,малогдете-

таидететашколскогузраста
 –проценапсихичкогстатусамалогдетета,дететашколског

узрастаиадолесцента
 –проценаризикаодсуицида
 – коришћење специфичних скала и структурисаних интер-

вјуаудечјојиадолесцентнојпсихијатрији
 –координацијарадатимаивођењетретманаузсарадњуса

свимособамакојесууконтактусадететомиадолесцентом
 –давањеинформација,саветаиподршкепацијентимаипо-

родици
 – психотерапија (псходинамска, бихејвиор или когнитивна,

индивидуална-групна,породична,итд.)
 –психофармакотерапија
 –третманлакшихсоматскихпоремећајаудецеимладих
 – вођење специфичне медицинске документације и писање

извештаја
 –сарадњасаосталиммедициншкимслужбама,службамасо-

цијалнезаштите,итд.
 –проценавезаназазлостављањеизанемаривањедеце
 –давањеекспертскихмишљењаназахтевсуда

Упсихијатријиодраслих

Током специјализације дечјипсихијатар би требало да уче-
ствујеудијагностиковањуитретмануследећихстањауодраслих
поремећаја,главобоља...).

 –упознајесесатерапијшкимпоступцимакојисеупотребља-
вајуулечењуграничнихстањаизмеђудечијепсихијатријеидечи-
јенеурологијеињиховомпрактичномприменом,

 –упознајесесанеурофизиолошкимдијагностичкимпоступ-
цимаињиховомприменомудечјојпсихијатрији.

Струк ту ра спе ци ја ли за ци је (тра ја ње)

Специјализација дечје и адолесцентне психијатрије траје
укупно5година(60месеци).Времепроведенонаспецијализацији
бисеподелилонаследећиначин

А)ОСНОВНИПРОГРАМ–МОДУЛ1(42месеца)
ВАН БОЛ НИЧ КА ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКА ЗА ШТИ ТА де це и 

омла ди не – 14 ме се ци
АМБУЛАНТНИТРЕТМАН –8месеци
ДНЕВНАБОЛНИЦАЗАДЕЦУ –3месеца
ДНЕВНАБОЛНИЦАЗААДОЛЕСЦЕНТЕ –3месеца
БОЛНИЧКА ПСИХИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА деце и

омладине–18месеци
ИНТЕНЗИВНИПСИХЛИАТРИЈСКИТРЕТМАНДЕЦЕ
ИНТЕНЗИВНИ ПСИХИЈИАТРИЈСКИ ТРЕТМАН АДОЛЕ-

СЦЕНАТА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕУКРИЗИ

НЕУРОЛОГИЈАРАЗВОЈНОГДОБА–6месеци
ПЕДИЈАТРИЈА–4месеца
Б) КОМПЛЕМЕТАРНИПРОГРАМ наставакМОДУЛ 2

(18месеци)
ПСИХОТЕРАПИЈСКИПОСТУПЦИ–6месеци
ПСИХИЈАТРИЈАОДРАСЛИХ–6месеци
ФОРЕЕНЗИЧКАПСИХИЈАТРИЈА–3месеца
ЛЕЧЕЊЕБОЛЕСТИЗАВИСНОСТИ–3месеца

Програмспецијализације

Програмспецијализацијеоб ухв атадвадела
А)теоријшкитренинг
Б)практичнитренинг

А)Теоријскитренинг

Овајтренингукључује720сатиструктурисаногучењатоком
3,5годинепроведенеуинституцијамакојесебавеискључиводеч-
јомиадолесцентномпсихијатријом(око240сатигодишње).Ова
врстатренингасеспроводикроз:

 –Редовноклиничкоучењекојејеинтегрисаноусвакодневни
клиничкирад(напр.приказислучајева,расправљањеокласифи-
кацији); за овај вид учења предвиђено је 120 сати годшње, тј. 3
сатанедељно)

 –Формалнесеминаре(којинисуукључениунормаланкли-
ничкирад –приближно60сатигодишње).Понуђенетемесемина-
рабибилеследеће:

 –Развојдецеиадолесцената(физички,неуролошкиипсихо-
социјални)

 –Клиничкисиндроми
 –Евалуација(укључујућипсихопатологију,анамнезу,посма-

трањепонашања,техникеексплорације)
 – Разматрање термина/стања психијатријских поремећаја у

детињствуималадостиукључујућипостављањепланалечења
 –Техникепсихолошкогиспитивањаипроценадијагностич-

когматеријала
 –Патогенеза,патологијаидиференцијалнадијагнозапсихо-

соматских,психијатријскихинеуролошкихклиничкихслика
 –Индикацијеипсихотерапијскетехнике
 –Кризнеинтервенције
 –Превенција,рехабилитација,саветовање
 –Породичнофункционисање
 – Психотерапија за групе, појединце или породице према

психоналитчким/динамским,бихејвиорално/когнитивнимилиси-
стемскимметодама

 –Психофармакотерапија
 –Интерпретацијадијагностичкихлабораторијскиханализа
 –Легална, етичка и професионална питања у психијатрији

ипсихотерапији(документација,однослекар-пацијент,професи-
оналнатајна,итд.)

 –Здравственаадминистрација,менаџментиекономија
 –Форензичкиизвештај
Новијадостигнућаугранамакојесукомплементарнесадеч-

јомиадолесцентномпсихијатријом(педијатрија,психијатријаод-
раслих,психологија)

Б)Практичнитренинг

Тренингморадаукључи,узредованклиничкирадиследеће
 –Клиничку супервизију која јеинтегралнидеоцелокупног

практичногтренингаи
 –Клиничкусарадњусарелевантниминституцијамаиструч-

њацима(лиаисонпсихијатрија)
 –60супервизиранихидокументованихевалуацијакојеузи-

мају у обзир биолошко-соматске, психолошке и психодинамске
факторе, дијагностичку класификацију, породичне, епидемиоло-
шкеисоцио-културнефакторе

 –Индивидуалних (220 сати) или групних (70 двочасовних)
само-искуственихсесија

 – 3 документована и довршена психотерапијска третмана
(свакипо60сати)малогдетета(узрастдо6година),школскогде-
тета и адолесцента. Континуирана супервизија се обавља након
свакогсата.

 –Супервизираноискуствоупородичнојтерапији (10сати),
кризниминтервенцијама(10сати)исупортивнојтерапији(8сати)



 –10супервизиранихфорензичкихизвештаја
 –најмање100пацијенатаобрађенихдијагностички,етопато-

генетшки.прогностичкиитерапијски
 –50дежурставаудечјојпсихијатрији

IVОБИМЗНАЊАИВЕШТИНАКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТ
МОРАСАВЛАДАТИДОКРАЈАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Уоквирунационалногпрограмазаспецијализацијуиздечје
и адолесцентнепсихијатријекоји јепрезентовануодговарајућем
законуиправилникуоспецијализацијамапостојизаједничкаосно-
вабазичнихзнањаивештинакојасезахтевајузасвекандидатена
специјализацијииздечјепсихијатрије.Заједничкеосновесуобаве-
знеиукључујуспецијалистичкистажуболничкимустановамакоје
проводекратке,средњеидуготрајнехоспитализације,затимуван-
болничкимустановама(поликлинике,дневницентри,диспназери
заменталноздрављеидр.),лиазониконсултативнојпсихијатрији.

Едукација из дечије и адолесцентне психијатрије такође је
деозаједничкихоснова.Специјалистичкистажтребадаобухвати
општудечијуиадолесцентнупсихијатрију,психијатријскеаспек-
теболестизависности,интервенцијеукризнимстањима,психија-
тријуодраслогдоба,форензичкупсихијатрију.

 –Морасеупознатисатеоретскимосновамаизнањимастру-
кеиовладатипотребнимзнањимаизразличитихподручјадечијеи
адолесцентнепсихијатрије:менталнеретардације,поремећајипси-
хичкогразвоја,поремећајипонашањаиемоцијасапочеткомобич-
ноудетињствуиадолесценцији,схизофренијаидругипсихотични
поремећаји,афективнипоремећаји,анксиознипоремећаји,сомато-
формнипоремећаји,дисоцијативнастања,сексуалнипоремећајии
поремећајисексуалногидентитета,поремећајиисхране,поремећа-
јиспавања,поремећајиконтролеимпулса,поремећајиприлагођа-
вањаиреакцијестреса,поремећајиличности,поремећајиповезани
саупотребомразличитихсупстанци,каоизависностизлоупотреба
супстанци,психичкипоремећајикаопоследицаопштегсоматског
стања,ургентнастањаудечијојпсихијатрији,епилепсијеигранич-
нанеуролошкастања,областпревентивеименталнехигијене;

 –Моранаучитииовладатитехникомпсихијатријскогинтер-
вјуа и дијагностичким техникама, диференцијално дијагностич-
кимпоступцимаизобластипсихијатријеииздругих граничних
области (неурологија, офталмологија, оториноларингологија, ин-
тернамедицина,односнопедијатрија):

 –Мораобавити:
60усменихпсихијатријскиханамнезадецеиомладине
30психијатријскихдијагностичкихобрадаодраслих
10неуролошкихдијагностичкихобрададецеимладих
најмањепо3случајацелокупнеобрадеособасаменталном

ретардацијом,развојнимпоремећајимадецеиомладине,емоцио-
налним поремећајима специфичним за детињство, схизофреном
или афективном психозом, анксиозношћу или кризним стањем,
депресијом,поремећајимаисхране,болестимазависности –укуп-
но40случајевацеловитеобраде

 –Морасеоспособитизаприменузнањаирезултатарадакли-
ничкихпсихолога,њиховихдијагностичкихитерапијскихпоступака

 –Мораобавити30консултацијасаклиничкимпсихологом;
 –Морасеоспособитизаразумевањеикоришћењере зултата

одређенихнеурофизиолошкихпрегледа,неуропсихолошкихиспи-
тивањаитестирања,електроенцефалографије,одговарајућихрен-
генских,нуклеарномедицинскихимагнетнорезонантнихпрегле-
да,каоилабораторијскиханализа

 –Мораобавити30консултацијасаодговарајућимспецијали-
стомуоквируконсултативнепсихијатрије

 –Мораовладатипосебнимзнањимаивештинамаизобласти
биолошких(медикаментозне,неуропсихолоске)терапијскихмето-
даупсихијатрији.

 –Мораобавити60психофармакотерапијскихобрада
 –Мораовладатипосебнимзнањимаивештинамаизпсихоте-

рапијскихметода –индивидуалне,породичнеигрупне(психодинам-
ска,бихејвиорална,когнитивна,супортивна,краткадинамскапсихо-
терапија,основедубинскепсихотерапије,релаксацијскетехнике)

 –Мораобавити:
20случајевасупортативнетерапије
10случајевакогнитивнетерапије
6случајевабихејвиоралнетерапије
вођење3групе
учествовањеутимукод3породичнетерапије
100сатисупервизијепсихотерапијскограда

 –Мораовладатипосебнимзнањимаизобластисоциодина-
микеисоциотерапије,оспособитисезаактивноучествовањеура-
дутерапијскихзаједница,групауклубовимаислужбизаједнице

 –Мораучествоватиу3различитетерапијскезаједнице,
 –Морасеупознатисаосновамаиметодамаистраживачког

радаупсихијатрији,
 –Мораучествоватиу2научнаистраживањаилиуконтроли-

санимистразивачкимклиничкимстудијама
 –Морасеоспособитизапреношењепотребнихпсихијатриј-

скихзнањадругимчлановимастручнегрупе,
 – Мора се научити да интегрише и практишно употреби

усвојеназнањаивештинеидасеоспособизаучествовањеутера-
пијскојраднојгрупи.

VДЕТАЉАНСАДРЖАЈПОЈЕДИНИХДЕЛОВА
ИЗПСИХИЈАТРИЈЕ

Болничкопсихијатријсколечењедецеиомладине

Специјализантусвајатеоретскаипрактичназнања:
 –Нормалниразвојдецеиадолесцената (физички,неуроло-

шки,психосоцијалниразвој,психосоматскамедицина)
 –Клиничкихсиндромасаосвртомнатермине/стањапсихиј-

траијскихболестиипоремећајаураномдетињству,школскомдо-
буимладостиукључујућиитерапијскипланзаисте

 –Евалуације(психопатологије,анамнезе,опсервацијепона-
шања,техникеексплорације)

 –ИЗоснова дечијепсихијатрије (психопатологија,феноме-
нологија), са оријентационим и класичним психијатријским ин-
тервјуомисакреирањемпсихијатријскогстатуса,

 –Из начела и практићног извођења хоспитализације деце и
омладинесапсихијатријскимпоремећајима(каоисазаконскимод-
редбамаувезихоспитализацијеилечењапротиввољеболесника),

 – Из дијагностичких поступака и клиничких психолошких
знања,којасеодносена

 –ургентнаидругастањаудечијојпсихијатрији,каоиизди-
ференцијално дијагностичких поступака, који се односе на гра-
ничнастањасадругиммедицинскимнаукама,

 –Саосновноморганизацијомишемомакутногиинтензив-
ног болничког лечењапсихичкихпоремећаја, са радому психи-
јатријском стручном радном тиму, са сарадњом са родитељима/
старатељима, родбиноми другим значајним особама из околине
болесника,каоисаконференцијамаиприказимаслучајеваболе-
сника,

 – Са основама и специфичностима историјске и савремене
психофармакотерапије,њенимбиолошкимосновама,да сеоспо-
собизањенуприменуипланирање.Упознајесеисадругимпо-
моћнимилидодатнимбиолошкимтерапијскимметодама(неуроп-
сихолошке).

 – Са основама процене, разврставања и збрињавања деце
ометенеуразвојуидецесапосебнимпотребама.

 –Сапрогностичкомпроценомболесникаузкоришћењекли-
ничко-психолошкогзнања.

 –Оспособљавасезарадугруписараднимтерапеутима,за
сарадњу са социјалном службом болнице и социјалне средине,
упознајесоцијалнеинтервенцијеирешавањесоцијалнепроблема-
тике.

 – Оспособљава се да примењује приниципе медикаментне
терапијеодржавањаипрофилактичнетерапијеидругеодговарају-
ћедоктринарнебиолошкеметоде.

Специјализантусвајаосновнаиспецијалназнањаизургент-
неиинтензивнеболничкетерапијенаодељењимагдесетаквате-
рапијапримењује.

Лечењеболестизависности

Специјализантусвајатеоретскаипрактичназнања:
 – о употреби, злоупотреби и зависности од психоактивних

супстанци, о епидемиолшким подацима и истраживањима из то
области,

 – сапрвимпрегледом, тријажирањем,детоксикацјом, амбу-
лантнимиболничкимлечењем,каоидаљимлечењемразличтих
обликаиврстазлоупотребеизависности,

 –сарадомустручномрадномтимуисасарадњомсаразлчи-
тимтерапијскимсарадницимаизтеобласти.



 –сарадомтерапијскихклубоваизаједница,
 – са здравствено превентивним и васпитним радом у тој

области.
Специјализантусвајаосновнаиспецијална знањаизлечења

болестизависностинаодговарајућимодељењимазатеактивности.

Интервенцијеукризи

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –сапојмомкризнихинтервенција,саоблицимаисадржајем,

каоиорганизацијомпомоћиукризи.
 – са медикаментозним, психотерапијским и социотерапиј-

скимметодамакојесепримењујуустањимакризнихинтервенци-
ја,укључујуципојавуипроблемсамоубиства.

 –специјализантусвајаосновнаиспоцијалназнањаизкризних
интервенцијанаспецијалномодељењузакризнеинтервенције.

Ванболничкопсихијатријсколечењедецеиомладине

Специјализантусвајатеоретскаипрактичназнања:
 – из рада у психијатријској амбуланти деце и омладине, са

тријжним поступцима, дијагностичким поступцима и њиховом
употребљивошћууамбулантнојпсихијатријскојпракси,

 –изприменеиметодаамбулантногмедикаментозноглечења
(акутног,продуженог,терапијеодржавања),

 –изамбулантнихкризнихинтервенцијаиамбулантноглече-
њапосебнихпопулацијскихгрупа,

 – из практичне примене теоретских знања из различитих
психотерапијскихтехника(подвођствомсупервизора)

 –из социотерапијскихи рехабилитацијскихметода, које се
користеуамбулантномиванхолничкомлечењу,

 –изпроблемасуицидологије,амбулантногпријављивањапо-
кушајасамоубистваирадаодговарајућихрегистраосамоубиствима

 –изпроблемасексуалнихпоремећајаипоремећајапсихосек-
суалногидентитета.

Специјализант усваја основна и специјална знања из ван-
болничког,односноамбулантногпсихијатријскоглечењаупсихи-
јатријскимамбулантамадецеиомладинеиупосебним,односно
усмереним(специфичним)специјалистичкимамбулантама.

Форензичкапсихијатрија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изосноваиспецифичностифорензичкепсихијатрије,нај-

чешћепатологијеповезанесаферензичкомпсихијатријом,
 –сатерапијскимпоступцимакојисууупотребиуфорензич-

кој психијатрији (медикаментозни, психотерапијски, социотера-
пијски),

 –сарехабилитационимпоступцимауфорензичкојпсихија-
трији,

 – са карактеристикама судско-психијатријског стручногми-
шљењаисаулогомфорензичкепсихијатријеуказненом,цивил-
номиуправномправу(законодавству),

 –изпсихијатријскепроблематикеособауваспитнимиказне-
нимустановама.

Специјализанти усвајају основна и специјална знања из
областифорензичкепсихијатријенаодељењузафорензичкупси-
хијатријуинаодељењимакојасебавеисафорензичкомпробле-
матиком.

Психотерапија

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнања:
 –изприменепсихотерапијскихметодаупрактичномрадуна

одговарајућимболничкимодељењимаи у другимодговарајућим
облицимапсихијатријскепраксе.

Специјализанти усвајају основна и специјална знања из
практичнеприменепсихотерапијскихметодунаодељењјимаиу
другимоблицимапсихијатријскепраксе.

VIОпштиаспектиспецијализацијеизДечјеиадолесцентне
психијатрије

На почетку специјализације кандидат у Деканату факулте-
таподижеодговарајућибројупутаитозасвакуобластпосебно
преманаводимаиздетаљногсадржајаспецијализације.Свиупу-
тисадржеимеипрезимементора,називустанове,организационе

јединице, списак обавезних вештина према стандардима специ-
јализацијекојементорнакрајуобевљеногстажамораоверитиу
дневникурадакандидата.

Удоговорусаглавнимменторомправипланираспоредкру-
жења по организационим јединицама, одељењима, затим време
ротацијепоодељењимаиротацијеизмеђупојединихустановау
којимасеобављаспецијализација.

Попреузимањуупутанафакултетуисараспоредомкруже-
њакојијеурађензаједносаглавнимментором,кандидатсејавља
Катедризапоследипломскестудијеизпсихијатрије(уоквирукоје
дечијапсихијатрија)гдећедобитидетаљнеинформацијеопочет-
куспецијализације,списакинституцијаиодељењагдесеизводи
програмомкружења.

VIIДневникрадаспецијализаната

Дневникспецијализантајеличнидокументкојипомажекан-
дидатудаусмериспецијализацијуидобијемаксималнукористод
ње.Одговорност за редовно ажурирање дневника специјализант
делисаклиничкимсупервизором,менторомиглавнимментором.
Самдневникпружадокументовануподршкуедукациономпроце-
суиуњемусеверификујеиспуњењепрограмаспецијализације.
Специјализантски дневник неможе да се користи за евалуацију
специјализанта.Заовециљевепостоједругиобрасциидокументи
(индексспецијализанта,картонспецијализантанакатедри, запи-
сниксаспецијалистичкогиспитаислично).

Дневник обавезно садржи: 1)Опис активности на специја-
лизацији који об ухв ата све обавезе из програма специјализације
и стицања потребних вештина. Са завршетком сваке етапе, фа-
зеспецијализацијетребадабудеуведенудневник:датум,назив
одељења, име ментора, извршени задаци из програма, потписан
одстранементораикандидата,2)Удневниксеобавезноуносеи
«специфичниедукационициљеви»договорениизмеђукандидата
именторанапочеткусвакепојединефазеспецијализације.Напре-
довањеусавлађивањуутврђенихциљеваедукацијеизавршнини-
вопојединихактивноститакођесеуписујеудневникуодређеним
интервалима.

Садржај дневника: За сваки садржај или активност током
специјализацијепотребнојеудневникуобавезнонавестиодеље-
ње,дужинуборавка,бројобрађенихслучајева,другеактивнсотии
задатке,имементора,супервизора,затимедукационециљевеко-
јисудефинисанинапочеткуикрајусвакефазеспецијализације.
Основнапоглављаирубрикеудневникусу:

 –Сетинг-клиничкирадуболничкимиванболничкимједини-
цама,одељењима,лиаизониконсултативнојдечијојпсихијатрији,
психијатријиодраслогдоба,форензичкојиадминистративнојде-
чијојпсихијатрији,психолошкомтестирањуприменалабораториј-
скихпроцедураидр.Зависнооддефинисаногпрограмакружења.

 –Супервизијаитоклиничкименаџмент –усмеренкапаци-
јентуиедукативни –усмеренкаспецијализанту.

 –Психотерапијски тренинг са теоријском едукацијом и су-
первизијом.

 –Општатеоријскаедукација
 –Курсеви,радионице,презентације
 –Истраживачкапраксаиактивности
 –Постери,усменепрезентацијеипубликације
 –Међународнаразмена
 –Другиоблицитренингаиедукативнаискуства.

17.Општахирургија
(72месеца)

Циљинаменаспецијализације

ЦиљинаменаспецијализацијеизОпштехирургијејестете-
оријскаипрактичнаедукацијаусмислуформирањепрофилаоп-
штегхирурга,којиће,ускладусакласичнимитрадиционалним
начелима,битиустањудаупраксизбрињавасваакутнастањаиз
доменаопштехируршкереаниматологије,каоисваонахронична
стањаопштегхируршкогкарактера,чијерешавањепосвојојспе-
цифичности не задире у домен уско специјализоване хируршке
проблематике.

Специјализацијаопштехирургије траје6 година!Притоме
специјализантпрвосавладаваОПШТИДЕО,утрајању2године,а
затимиПОСЕБНИДЕО(утрајањуод4године)



ПОЧЕТНИ(ОПШТИ)ДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА(обавезан
језасвехируршкеспецијалностиутрајањуод2године,аможесе
обавитиурегионалнојздравственојустановиилиуспецијализо-
ванојуниверзитетскојклинициодн.институту).

(ЛЕГЕНДА:а–асистира;о–оперише)

1.1.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељна практична знања о механизмима биолошке одбране ор-
ганизма од инфекције, о патогеним микроорганизмима, као про-
узроковачима инфекције уопште, о превенцији и лечењу хемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратиитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекцијеизазавнеграм-негативнимбацилима,клостридијалнеидр.
анаеробнеинфекције,актиномикотичнеинфекције,инфекцијеиза-
заванеграм-негативномфлором,гљивичнеивисруснеинфекције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива(о)...................10
 –обрадапанарицијума(о)...................................6
 –обрададијабетичнегангрене(о)......................2
1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 7месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтрабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)...........................................5
 –укљештенекиле................................................5(а);5(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)..............2
 –сутураперфоративногулкуса(о).......................2
 –анастомозатанкогцрева(о).........................6
1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈА 9месеци
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаслећатеоријсказнања:
 –функционалнаантомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопатогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)
 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-

трауматизованих
 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-

гекости)
 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатрбуха
 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји,хидро-електролитскидисбаланс,посттрауматсјепси-
хозеидр.делирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему
 –индикацијезаургентнимоперативнимзахватимаутра уми

иполитрауми
 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализантјетакођедужандаурадиследећехир.проце-

дуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о)..15
 –репозицијапрелома(о).................................................15
 –пункцијазглобногизлива.(о).......................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)...................10
 –дијагностичкаартроскопија(о).......................................5
 –обрадаvelikuhдефекатамекихткива(о).....................20
 –торакалнадренажа(о)......................................................5
 –једноставнаостеосинтеза саодстрањивањемостеосинтет-
скогматеријала(о).......................................10

1.4.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА
САРЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2месеца

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-
налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене

иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-плумоналнереанимације.

Специјализантјетакођедужандаурадиследеће:
 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихир.захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизвођењу25регионалниханестезија
 –пласирање1оцентралнихвенскихкатетера(CVK)
1.5.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.6.ОПЕКОТИНЕ 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаоепкотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедиајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкиаспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеу

ра ту
Специјализантодрађујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о)......................................1
 –некректомија са примарном тангенцијалном ексцизијом
(о).....5

 –некректомијасаексцизијомдофације(о).............................2
 –узимање ауотрансплантата коже Watson-ovim ножем или
електричнимдерматомом(о)...............................................10

 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –fasciotomija(о).........................................................................1
1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такођесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено, пред 3-чланом комисијом (ментор и два члана), полаже
главниколоквијум (оценасеуписујеу специјалистичкииндекс),
ионпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
хирургије.

ПОСЕБНИДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕтраје4годинеимо-
же се обавити искључиво у за то одређеним специјалистичким
установама(универзитетскеклиникеилиинститути).Токомовог
дела специјализације, обавезна је једногодишња (ДВОСЕМЕ-
СТРАЛНА)настава,којујеспецијализантдужандаобавипопла-
нуипрограмузадвоеместралнунаставу!

1.1.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидатјеобавезандасавладабазичнатеоријска,каоите-

мељна практична знања о дијагностици, диференцијалној дијаг-
ностици,конзервативномиоперативномлечењу,исходу,прогнози
и компликацијама хируршких инфекција. Специјализант такође
свладаваосновнатеоријскаипактичназнањаизследећихобласти:

 –несупуративнеинфекцијекожеипоткожногткива
 –супуративне(гнојне)инфекцијекоже
 –инфекцијефоликула(корена)длаке
 –линфекцијелојнихжлезда
 –инфекцијапилонидалногсинуса
 –инфекцијанокатногбедема(паронихија)
 –абсцесифлегмонашаке(панарицијуми)



 –дубокефлегмонешаке
 –дијабетичностопало
 –некротозрајућифасциитис
Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради

следеће:
 –дренажафурункула...........................................................(о)6
 –инциијаидренажазагнојеногатерома............................(о)2
 –инцизија и делимична аблација нокта код паронихије
............(о)5

 –инцизијадубокефлегмонешаке.......................................(о)1
 –метатарзотарзалнаампутацијадијабетичногстопала....(о)2
 –подколенаампутација....................................................(о)1
 –надколенаампутација....................................................(о)2
1.2.ПЛАСТИЧНА,РЕКОНСТРУКТИВНАИЕСТЕТСКА

ХИРУРГИЈА 2месеца
Током овог дела специјализације, специјализант савладава

основнатеоријскаипрактичназнањаиз:
 –хируршкетехникенаподручјупластичне,реконструктивне

иестетескехирургије
 –упознавањесаосновнимпринципимамикрохирургије
 –трансплантацијатква
 –основирепараторнехирургије(реконструкцијамекихтки-

ва,крвнихсудова,нерава,тетива,реконструкцијапреломакостију
шаке,реплантацијаампутиранихпрстију)

 –оперативннолечењеDupuytrenoveконтрактуре
 –основихируршкоглечењаре уматизмашаке
 –основихируршкоглечењалимфедеманоге
 –лечењетуморакоже
 –лечењекелоидаихипертрофичнихожиљака
Специјализанттакођетребадаурадиследећепроцедуре
 –З-пластика...........................................................................(о)3
 –интрадермалнишавране.................................................(о)10
 –остеосинтезакостијушаке................................................(о)3
 –шавтетивенашаци............................................................(о)3
 –шавпериферногнерва.......................................................(о)1
 –ротационирежањ...............................................................(о)1
 –транспозиционирежањ......................................................(о)1
 –трансплантацијакоже........................................................(о)3
1.3.КАРДИОВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА 4месеца
Специјализантстичетеоријскаипрактичназнањаизфизио-

логијеипатофизиологијекардиоваскуларногсистема,ометодама
ипоступцимауциљупостављањадијагнозеобољењасрцаикрв-
них судова, каоиоиндикцијама за операцијена срцуикрвним
судовима.

Специјализант јетакођедужандатокомовогделакружења
урадиследеће:

 –емболектомија...........................................................(а)2;(о)1
 –шаввеликеартерије...................................................(а)3;(о)2
 –анастомозавеликеартерије.......................................(а)3;(о)1
 –strippingv.saphene......................................................(а)3;(о)3
 –креирањеА-Bфистулеуциљухемодијализе..........(а)3;(о)2
 –стернотомијаишавстернотомије.............................(а)3;(о)3
 –препарисањевеликогкрвногсуда............................(а)3;(о)2
 –ампутацијаекстремитета..........................................(а)2;(о)2
 –операцијаруптуриранеанеуризмеабдоминалнеаорте(а)3;(о)1
1.4.ТОРАКАЛНАХИРУРГИЈА 3месеца
Специјализант усваја теоријска и практична знања која се

односенадијагностичкепоступкеитерапијскепринципепатоло-
шкихстањавезанихзагруднухирургију.Притомемораовладати
практичнимвештинаматоракотомије,ресекцијеребра,каоитора-
калнепункцијеиторакалнедренаже.

Специјализанттакођетребадаурадиследеће:
 –торакотомија................................................................(а)5;(о)5
 –затварањеторакотомије.............................................(а)5;(о)5
 –торакалнапункција.................................................................5
 –торакалнадренажа................................................................10
 –лобектомија.................................................................(а)4;(о)1
 –операцијаструме........................................................(а)5;(о)2
1.5.УРОЛОГИЈА 3месеца
Специјализантусвајаследећазнањаисавладаваследећеве-

штине:
 –дијагностикаиочитавањеRTGснимакауротракта
 –дифренцијалнадијагнозаобољењауротракта
 –акутнискротум(акутниорхиепидидимитис,торзијатестиса)

 –диференцијалнадијагнозахематурије
 – решавање акутне ретенције урина (катетеризације, супра-

пубичнацистостомија)
 – операције код неспуштеног тестиса (орхидопексија), код

хидрокеле,сперматокеле,варикокелеифимозе
 –операцијекодкалкулозеуротракта
 –цистоскопија
 –трансуретралнапростатектомија
 –испитивањеуродинамикеинеурогенабешика
Специјализантједужандаурадиследеће:
 –катетеризацијамокраћнебешике........................................30
 –цистоскопија...............................................................(а)3;(о)3
 –орхидопексија.............................................................(а)3;(о)5
 –операцијахидрокеле..................................................(а)3;(о)2
 –операцијафимозе(циркумцизија).............................(а)3;(о)5
 –перкутанацистостома................................................(а)3;(о)3
 –сутурамокраћнебешике............................................(а)2;(о)2
 –нефректомија..............................................................(а)3;(о)2
1.6.НЕУРОХИРУРГИЈА 2месеца
Специјализантдобијатеоријскаипрактичназнањаизследе-

ћенеурохируршкепроблематике:
 –ургентнастањаунеурохирургији
 –патофизиологијаилечењеинтракранијалнехипертензије
 –хидроцефалис
 –знациспонтаногсубарахноидногкрварењаииндикацијеза

оперативнолечење
 –клинички знации клиничка слика компресивнихпроцеса

укичменомканалу,дијагностикаииндикацијезаоперативноле-
чење

 – индикације за оперативно лечење импресивних фракту-
ракостијулобање,тра уматскеинтрацеребралнехеморагијекаои
склопетарнихповредаглаве

Специјализантјетакођедужандаизвршиследећепроцедуре:
 –обрадараненалицу................................................................2
 –обрадараненапоглавини.......................................................2
 –обрадапреломакостијулобање.................................(а)3;(о)1
 –оперативнозбрињавањеепидуралногхематома.....(а)4;(о)1
 –операцијаакутногсубдуралногхематома................(а)4;(о)1
 –операцијахроничногсубдуралногхематома...........(а)4;(о)1
 –екстернавентрикуларнадренажа.............................(а)4;(о)1
 –остеопластичнатрепанација.....................................(а)3;(о)2
1.7.ОРТОПЕДИЈА 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизфизио-

логије,патофизиологије,дијагностикеилечењаобољењаиповре-
далокомоторногапарата,каоикомпликацијама.Тимскиучествује
уамбулантномзбрињавањуповредалокомоторногсистема,каои
уоперативнимзахватиманаистом.Такођетребадасавладаосно-
веупотребеRtgскопијеуортопедскојамбуланти.

Специјализант је такође дужан да уради следеће дијагно-
стичкеитерапијскепроцедуре:

 –пункцијазглобакодизлива..............................................(о)10
 –артроскопијазглобаколена.......................................(а)5;(о)5
 –постављање функционалног гипса код прелома дугих ко-
стију........3

 –постављањескелетнеекстензије...........................................2
 –менисцектомија..........................................................(а)3;(о)2
 –репозицијалуксацијехумеруса................................................3
 –репозицијафрактурерадијусанатипичномместу...............5
 –репозицијапреломафемура..............................................(о)2
 –остеосинтезапреломафемура..................................(а)2;(о)2
1.8.ХИРУРШКАОНКОЛОГИЈА 2месеца
Специјализантсеупознајесапринципимахируршкеонколо-

гије:
 –етиопатогенезамалигнихтумора,патофизиологијаииму-

нологијамалигнихтумора
 –дијагностичкеметодеипоступциулечењумалигнома(Rtg,

ендоскопија, аспирациона биопсија, сцинтиграфија, лимфосцин-
тиграфија,CT,NMR)

 –TNMидр.класификацијемалигнихтумора
 – хирургијамалигних тумора (оперативнилечењеи комли-

кације)
 – интердисциплинарни приступ у лечењумалигних тумора

(радиотерапија,хемотерапија,ендокринатерапија,имунотерапија,
генскатерапија)



 –основнипринципиинтраартеријскехемиотерапије
 –рехабилитацијаболесникалечениходмалигнома
 –регистрацијаистатистичкаобрадамалигнихболесника
Специјализантједужандаурадиследећеоперативнезахвате:
 –операцијамалигногмеланомакоже.........................(а)1;(о)1
 –туморектомијаиликвадрантектомијатуморадојке(а)1;(о)1
 –радикална операција тумора дојке са дисекцијом аксиле
...........(а)1;(о)1

 –операцијакодмалигногтумораштитастежлезде...(а)1;(о)1
 –радикалнадисекцијаврата.................................................(а)2
1.9.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 12месеци
Специјализантусвајаследећатеоријскаипрактичназнања:
 –хируршка(топографска)анатомијатрбушногзидаиинтра-

абдоминалнихоргана
 –физиологијаипатофизиологијадигестивногтракта
 – дијагностичкеметодеипоступци у клиничкој патологији

абдомена
 – Rtg, ултразвук и ендоскопија (гастроскопија, аноскопи-

ја, ректосигмоидоскопија) у дијагностици обољења дигестивног
тракта

 –хируршколечењеакутнихихроничнихпатолошкихстања
дигестивногтракта

 –постоперативнекомпликацијеухирургијиабдомена
Специјализанттребадаурадиследећехируршкепроцедуре:
 –абдоминоцентеза(абдоминалнапункција)....................(о)20
 –операцијапрепонскекиле.....................................(а)20;(о)20
 –апендектомија.........................................................(а)30;(о)30
 –проктолошке операције (хемороидектомија, перианална
фистула)...(а)5;(о)5

 –операцијапилонидалногсинуса...............................(а)5;(о)5
 –пластикапредњегтрбушногзида..............................(а)3;(о)3
 –конвенционална(класична)холецистектомија...(а)10;(о)10
 –лапароскопскахолецистектомија.............................(а)3;(о)1
 –холедохотомијасаТ-дренажом.................................(а)3;(о)2
 –сутураперфоративнгулкуса.....................................(а)7;(о)3
 –гастростомија.............................................................(а)3;(о)2
 –feedingјејуностомија.................................................(а)4;(о)1
 –илеостомија................................................................(а)3;(о)2
 –колостомија.................................................................(а)3;(о)2
 –операцијапоHartman-у.............................................(а)1;(о)1
 –резекцијатанкогцревасаанастомозом....................(а)6;(о)4
 –шавдебелогцрева......................................................(а)3;(о)2
 –спленектомија.............................................................(а)3;(о)1
 –гастроентероанастомоза............................................(а)2;(о)1
 –резекцијажелуца........................................................(а)2;(о)2
 –операцијахијаталнехернијепоNissen-у..........................(а)1
 –трункалнаваготомија.................................................(а)1;(о)1
 –селективнаваготомија...............................................(а)1;(о)1
 –билиодигестивнаанастомозапоRoux-у..................(а)2;(о)2
 –операцијаехинококнецистејетре.....................................(а)1
 –трансдуоденалнасфинктеропластика......................(а)3;(о)1
 –биопсијајетре.............................................................(а)3;(о)2
 –шавјетрекодповреда................................................(а)3;(о)2
 –анатомскарезекцијајетре..................................................(а)1
 –деснахемиколектомија..............................................(а)3;(о)2
 –левахемиколектомија................................................(а)3;(о)2
 –предњарезекцијаре ктумапоDixon-u......................(а)4;(о)1
 –абдоминоперинеалнаампутацијаре ктумапоMiles-u .........
(а)4;(о)1

 –тоталнаколектомија...........................................................(а)3
 –цервикалнаезофагостомија......................................(а)3;(о)1
 –сутураторакалногједњакакодповреда...................(а)1;(о)1
 –тоталнагастректомијасалимфаденектомијом.......(а)4;(о)1
 –езофагектомијакрозторакотомију....................................(а)2
 –трансхијаталнаезофагектомија.........................................(а)2
 –мукознистриппингједњака...............................................(а)2
 –цефаличнадуоденопанкреатектомија(Whipple)..............(а)3
 –дисталнапанкреатектомија......................................(а)2;(о)1
 –wirsungo-јејуностомија(Puestow).....................................(а)1
1.10.ТРАУМАТОЛОГИЈА 12месеци
Специјализантсавладаваследећатеоријскаипрактичназнања:
 –патофизиолошкимеханизмиутра умиполитрауми
 –принципирепозицијепелома
 –општипринципиоперативнихтехникаутраумимекихткива

 –општипринципиоперативногзбрињавањакоштано-зглоб-
ногсистема

 –општипринципизбрињавањаиреанимационипоступциу
политрауми

 –дијагностичкипоступциутра уматологији(Rtg,ултразвук,
CT,NMR,контрастнеметоде)

 – основни принципи реанимације и реанимациони поступ-
ци (абдоминоцентеза, пласирање централног венског катетера
(CVK);торакалнапункцијаиторакалнадренажа

 –скоринг-системиутра уматологји
 –принципиконзервативногзбрињавањапреломакостију
 –принципиоперативногзбрињавањапреломакостију
 –рехабилитацијанаконтра уме
Осимтога,специјализантсавладаваиследећедијагностичке

итерапијскепоступке:
 –дијагностичкаиоперативнаартроскопија...............(а)5;(о)5
 –скелетнатракција...............................................................(о)5
 –остеосинтезакодпреломарадијусанатипичномместу.(о)5
 –остеосинтезакодпреломакостијурукеистопала.(а)5;(о)5
 –ампутацијеекстремитетанасвимнивоима.....................(о)5
 –остеосинтезапреломаупределутрохантерногмасива.........
(а)5;(о)5

 –интрамедуларнаостеосинтезадугихкостију..........(а)3;(о)3
 –уклањањеостеосинтетскогматеријала................(а)15;(о)15
1.11.ГИНЕКОЛОГИЈА 2месеца
Специјализантсавладаватеоријскаипрактичназнањаиз:
 –хируршкеанатомијеорганамалекарлицеиподамалекар-

лице
 –физиологијеипатофизиологијеженскихгениталнихоргана
 –акутнихгинеколошкихстања
 –акутнихстањауакушерству
Осимтога,специјализанједужандаурадиследеће:
 –дијагнсотичкалапароскопија............................................(о)2
 –лапароскопскаоперацијанааднексама....................(а)2;(о)1
 –тотална хистеректомија са обостраном аднексектомијом
(крозлапаротомију)...........................................................(о)2

 –царскирез...................................................................(а)2;(о)1
 –шавепизиотомијскеране...................................................(о)3
1.12.МАКСИЛОФАЦИЈАЛНАХИРУРГИЈА 1месец
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизследе-

ћихобласти:
 –хируршкаанатомијависцерокранијума
 – Rtg дијагностика патолошких стања максилофацијалног

масива
 –повредемаксилофацијалнерегије,пружањепрвепомоћии

иницијалнозбрињавање
 –малигномимаксилофцијалнерегије
 –урођенеаномалијемаксилофацијалнерегије
 –болестипљувачнихжлезда
Осимтога,специјализанттребадасавладаследећепрактич-

невештине:
 –екстракцијазуба...............................................................(о)10
 –антротомија.........................................................................(о)3
 –екстраоралнаинцизија.......................................................(о)2
 –интраоралнаинцизија........................................................(о)5
1.13.РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1месец
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнајаиз:
 –основакомплекснерехабилитације
 – рехабилитације болесникаизпојединиххируршкихобла-

сти (торакална хирургија, кардиоваскуларна хирургија, абдоми-
налнахирургија,итд)

 –проблемиурехабилитационимпоступцимакодпацијената
саболестима,повредамаиоперацијаманалокомоторномапарату
(неуромишићнаобољења,ампутирци)

Проверазнања

Током специјализације, ментор има обавезу да у одговара-
јућим временским интервалима заказује кандидату консултаци-
је, семинарске радове и колоквијуме, чиме се врши проверава
новостеченог знање. Обавезне провере знања специјализанта се
током специјализације врше и излагњем приказа појединих ин-
тересантних случајева из праксе, (клиничка казуистика) на кли-
ничким семинарима. Специјализант такође има обавезу да до



крајаспецијализацијеобјави»inehtenso«2чланкаизодговарају-
ћихобластиудомаћимилимеђународнимчасописима.

Главни колоквијум се заказује након првог (општег 2-годи-
шњег)деласпецијализације,итопред3-чланомкомисијом,коју
сачињавајументоридвачлана.Главниколоквијумјеусловзана-
ставакспецијализације.

Такође,током»кружења«,анаконсваке»откружене«области,
специјализантједужандаполажеобавезанколоквијумизистеобла-
сти.Наведенапроверазнањасеможевршитиусменимразговором,
илиуобликутеста.Оценесвихколоквијума(од6до10)уписујесе
уиндекс.Свеуочененеправилностибилокојеврсте,акојементор
уочитокомспецијализације,дужанједасигнализирашефукатедре.

ПрограмспецијализацијеОпштехирургије

Трајањеспецијализације

Специјализацијаопштехирургијетраје6годинаисастојисеод:
1.ОПШТИДЕО –утрајањуод2годинеи
2.ПОСЕБНИДЕО –утрајањуод4годинекојиоб ухв ата(аб-

доминалнухирургију,торакалну(грудну)хирургију,кардиоваску-
ларнухирургију,неурохирургију,ортопедију,тра уматологију,уро-
логију,пластичну,реконструктивнуиестетскухирургију)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је

Специјализацијаопштехирургијејестетеоријскаипрактич-
на едукација у смислуформирање профила општег хирурга, ко-
ји ће, у складу са класичними традиционалнимначелима, бити
устањудаупраксизбрињавасваакутнастањаиздоменаопште
хируршкереаниматологије,каоисваонахроничнастањаопштег
хируршкогкарактера,чијерешавањепосвојојспецифичностине
задиреудоменускоспецијализованехируршкепроблематике.

ОПШТИДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Општидеоспецијализацијејеобавезанзасвехируршкеспе-
цијалностиутрајањуод2године,аможесеобавитиурегионал-
нојздравственојустановиилиуспецијализованојуниверзитетској
клинициодн.институту.

(ЛЕГЕНДА:а –асистира;о –оперише)
Утокуопштегделаспецијализантисууобавезидаобаве:
1.2.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељна практична знања о механизмима биолошке одбране ор-
ганизма од инфекције, о патогеним микроорганизмима, као про-
узроковачима инфекције уопште, о превенцији и лечењу хемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратиитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекцијеизазавнеграм-негативнимбацилима,клостридијалнеидр.
анаеробнеинфекције,актиномикотичнеинфекције,инфекцијеиза-
заванеграм-негативномфлором,гљивичнеивируснеинфекције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива(о)...............10
 –обрадапанарицијума(о).....................................6
 –обрададијабетичнегангрене(о)........................2
1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 7месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтраабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)...........................................5
 –укљештенекиле................................................5(а);5(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)..............2
 –сутураперфоративногулкуса(о)......................2
 –анастомозатанкогцрева(о).........................6
1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈА 9месеци
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаслећатеоријсказнања:
 –функционалнаантомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопатогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)

 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-
трауматизованих

 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-
гекости)

 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатр-
буха

 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји,хидро-електролитскидисбаланс,посттрауматсјепси-
хозеидр.делирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему
 –индикацијезаургентнимоперативнимзахватимаутра уми

иполитрауми
 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализантјетакођедужандаурадиследећехир.проце-

дуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о)......15
 –репозицијапрелома(о)..................................................15
 –пункцијазглобногизлива.(о).......................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)...........................10
 –дијагностичкаартроскопија(о)........................................5
 –обрадавеликухдефекатамекихткива(о).....................20
 –торакалнадренажа(о).....................................................5
 –једноставнаостеосинтеза саодстрањивањемостеосинтет-
скогматеријала(о)........................................10

1.4.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА
САРЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2месеца

Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-
налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-плумоналнереанимације.

Специјализантјетакођедужандаурадиследеће:
 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихир.захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизвођењу25регионалниханестезија
 –пласирање1оцентралнихвенскихкатетера(ЦВК)
1.5.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.6.ОПЕКОТИНЕ 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаоепкотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедиајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкиаспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеу

ра ту
Специјализантодрађујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о)......................................1
 –некректомија са примарном тангенцијалном ексцизијом
(о).....5

 –некректомијасаексцизијомдофације(о).............................2



 –узимање ауотрансплантата коже Wаtson-овим ножем или
електричнимдерматомом(о)................................................10

 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –фасциотомија(о)......................................................................1
1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такођесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено, пред 3-чланом комисијом (ментор и два члана), полаже
главниколоквијум (оценасеуписујеу специјалистичкииндекс),
ионпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
хирургије.

ПОСЕБНИДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Посебандеоспецијализацијетраје4годинеиможесеоба-
витиискључивоузатоодређенимспецијалистичкимустановама
(универзитетскеклиникеилиинститути).Токомовогделаспеци-
јализације,обавезна је једногодишња(ДВОСЕМЕСТРАЛНА)на-
става,којујеспецијализантдужандаобавипоплануипрограму
задвоеместралнунаставу.

Утокуовечетиригодинеспецијализантсеопредељујезаод-
ређенуужухируршкуобласт(абдоминалнухирургију,торакалну
(грудну)хирургију, кардиоваскуларнухирургију,неурохирургију,
ортопедију,тра уматологију,урологију,пластичну,реконструктив-
нуиестетскухирургију),боравинаКлиникама,водиболесникеи
учествујеудијагностициилечењуихоспиталнихиамбулантних
пацијената.

Проверазнања

Током специјализације, ментор има обавезу да у одговара-
јућимвременскиминтервалима заказујекандидатуконсултације,
семинарскерадовеиколоквијуме,чимесевршипровераваново-
стеченогзнање.Обавезнепроверезнањаспецијализантасетоком
специјализацијевршеиизлагњемприказапојединихинтересант-
нихслучајеваизпраксе,(клиничкаказуистика)наклиничкимсе-
минарима.Специјализанттакођеимаобавезудадокрајаспеција-
лизацијеобјави„inehtenso”2чланкаизодговарајућихобластиу
домаћимилимеђународнимчасописима.

Главни колоквијум се заказује након првог (општег 2-годи-
шњег)деласпецијализације,итопред3-чланомкомисијом,коју
сачињавајументоридвачлана.Главниколоквијумјеусловзана-
ставакспецијализације.

Такође, током»кружења«, анакон сваке »откружене«обла-
сти, специјализант је дужан да полаже обавезан колоквијум из
исте области. Наведена провера знаја се може вршити усменим
разговором,илиуобликутеста.Оценесвихколоквијума(од6до
10)уписујесеуиндекс.Свеуочененеправилностибилокојевр-
сте,акојементоруочитокомспецијализације,дужанједасигна-
лизирашефукатедре.

Програмихируршкихобласти

Про грам Аб до ми нал не хи рур ги ја

Циљинаменаабдоминалнехирургијејестетеоријскаипрак-
тичнаедукацијаусмислуформирањепрофилаабдоминалногхи-
рурга,којићебитиустањудаупраксизбрињавасвастања,какоиз
доменахируршкереаниматологије,такоисвахроничнахируршка
обољења,чијерешавањепосвојојспецифичностизадиреудомен
ускоспецијализованепроблематикеабдоминалнехирургије.

Методскејединице

1.1.УРОЛОГИЈА 3месеца
Специјализантусвајаследећазнањаисавладаваследећеве-

штине:
 –дијагностикаиочитавањеRtgснимакауротракта
 –дифренцијалнадијагнозаобољењауротракта
 –акутнискротум(акутниорхиепидидимитис,торзијатестиса)
 –диференцијалнадијагнозахематурије
 – решавање акутне ретенције урина (катетеризације, супра-

пубичнацистостомија)

 – операције код неспуштеног тестиса (орхидопексија), код
хидрокеле,сперматокеле,варикокелеифимозе

 –операцијекодкалкулозеуротракта
 –цистоскопија
 –трансуретралнапростатектомија
 –испитивањеуродинамикеинеурогенабешика
Специјализантједужандаурадиследеће:
 –катетеризацијамокраћнебешике........................................30
 –цистоскопија...............................................................(а)3;(о)3
 –орхидопексија.............................................................(а)3;(о)5
 –операцијахидрокеле..................................................(а)3;(о)2
 –операцијафимозе(циркумцизија)............................(а)3;(о)5
 –перкутанацистостома........................................................(о)1
 –сутурамокраћнебешике............................................(а)2;(о)2
 –нефректомија..............................................................(а)3;(о)2
1.2.ТОРАКАЛНАХИРУРГИЈА 2месеца
Специјализантусвајатеоријкаипрактичназнањакојасеод-

носе на дијагностичке поступке и терапијске принципе патоло-
шкихстањавезанихзагруднухирургију.Притомемораовладати
практичним вештинама торакалне пункције, торакалне дренаже,
елективнеиургентнеторакотомије,каоихемостазекодповреда
плућногпаренхима.

Специјализанттакођетребадаурадиследеће:
 –торакалнапункција.................................................................5
 –торакалнадренажа................................................................10
 –торакотомија................................................................(а)5;(о)5
 –затварањеторакотомије.............................................(а)5;(о)5
 –операцијаструме........................................................(а)5;(о)2
1.3.ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА 4месеца
Специјализантстичетеоријскаипрактичназнањаизфизио-

логијеипатофизиологијекардиоваскуларногсистема,индикаци-
јамазадијагностичкепоступкеихируршкезахватенаартеријама,
каоишавнетехникенаартеријамаивенскомсистему.

Специјализант јетакођедужандатокомовогделакружења
урадиследеће:

 –емболектомија............................................................(а)2;(о)3
 –шавартерије...............................................................(а)3;(о)2
 –препарисањеабдоминалнеаорте..............................(а)3;(о)4
 –препарацијафеморалнихкрвнихсудова..................(а)3;(о)4
1.4.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника:
 –ендотрахеалнаинтубација
 –употребаапаратазаасистиранувентилацију
 –индикацијезаприкључивањехируршкогболесниканаре-

спиратор
 – индикације и начини превођења хируршког болесника са

асистираневентилацијенаспонтанодисање
 –интерпретација(тумачење)гасниханализакрвиидр.лабо-

раторјскиханализа
 –овладавањеосновимапарентералнеисхране
Специјализантсавладаваследећевештине:
 –пласирањецентралногвенскогкатетера.............................20
 –артеријскапункција..............................................................20
 –заменаендотрахеалнеканиле................................................5
1.5.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈАСАОСНОВАМА

ХИРУРШКЕЕНДОСКОПИЈЕИУЛТРАЗВУКА 6месеци
Савладавањеследећихтеоријскихипрактичнихзнања:
 –дијагностикаитерапијагстроентеролошкихбољења
 –индикацијезаонзервативнимлечењеморганадигестивног

тракта
 –мултидисциплинарниприступулечењуобољењадигестив-

ногтубуса,јетреипанкреаса
 –основнипринципиприменеултрасонографијеугастроен-

терологији
 –основнипринципихируршкеендоскопије
Специјализантсавладаваиследећедијагностичкепроцедуре:
 –езофагогастродуоденоскопија..............................................10
 –ињекциона склеротерапија у лечењу крварења из горњих
партија

 –дигстивногтракта...................................................................5
 –ректоскопија..........................................................................20
 –колоноскопија........................................................................20



1.6.ОНКОЛОГИЈА 3месеца
Специјализант се упознаје са следећим теоријским и прак-

тичнимзнањима:
етиопатогенезаиимунологијамалигнихтуморадигестивног

тракта,патофизиологијамалигномадигестивногтракта
 –дијагностичкеметодеипоступциулечењумалигномади-

гестивногтракта(Rtg,ендоскопија,аспирационабиопсија,ултра-
сонографија,сцинтиграфија,лимфосцинтиграфија,Ct,NMR)

 – хистолошка верификација и типизација (диференцирање)
туморадигестивногтракта

 –TNMидр.класификацијемалигнихтумора
 – хирургијамалигних тумора (оперативнилечењеи комли-

кације)
 –интердисциплинарни(конзилијарни)приступулечењума-

лигнихтумора(радиотерапија,хемотерапија,ендокринатерапија,
имунотерапија,генскатерапија

 –основнипринципиинтраартеријскехемиотерапије
 –рехабилитацијаболесникалечениходмалигнома
 –регистрацијаистатистичкаобрадамалигнихболесника
1.7.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 28месеци
Специјализантусвајаследећатеоријскаипрактичназнања:
 –хируршка(топографска)анатомијатрбушногзидаиинтра-

абдоминалнихоргана
 –физиологијаипатофизиологијадигестивногтракта
 – дијагностичкеметодеипоступци у клиничкој патологији

абдомена
 –хируршколечењеакутнихихроничнихпатолошкихстања

дигестивногтракта
 –минималноинвазивнеилапароскопскепроцедуреуабдо-

миналнојхирургији
 –постоперативнекомпликацијеухирургијиабдоменаињи-

ховорешвање
Специјализанттребадаурадиследећехируршкепроцедуре:
 –абдоминоцентеза(абдоминалнапункција)....................(о)20
 –операцијапрепонскекиле.....................................(а)20;(о)20
 –апендектомија.........................................................(а)30;(о)30
 –постоперативнакила..........................................................(о)6
 –хемороидектомија...................................................(а)10;(о)10
 –перианалнафистула...........................................................(о)5
 –операцијапилонидалногсинуса...............................(а)5;(о)5
 –пластика(постоперативнакила)предњегтрбушногзида.....
(а)3;(о)3

 –конвенционална(класична)холецистектомија...(а)10;(о)10
 –лапароскопскахолецистектомија...........................(а)3;(о)15
 –холедохотомијасаТ-дренажом.................................(а)3;(о)5
 –сутураперфоративнгулкуса...................................(а)5;(о)10
 –гастростомија............................................................(а)3;(о)2
 –нутритивнајејуностомија.........................................(а)4;(о)5
 –илеостомија................................................................(а)3;(о)2
 –биполарнаколостомија..............................................(а)3;(о)3
 –операцијапоHartman-у.............................................(а)1;(о)1
 –резекцијатанкогцревасаанастомозом....................(а)6;(о)4
 –шавдебелогцрева......................................................(а)3;(о)2
 –спленектомија.............................................................(а)3;(о)3
 –гастроентероанастомоза............................................(а)2;(о)1
 –резекцијажелуца(BI;BII)..........................................(а)3;(о)6
 –операцијахијаталнехернијепоNissen-у..........................(а)1
 –трункалнаваготомија.................................................(а)1;(о)1
 –селективнаваготомија...............................................(а)1;(о)1
 –билиодигестивнаанастомозапоRouh-у..................(а)4;(о)5
 –операцијаехинококнецистејетре............................(а)3;(о)3
 –трансдуоденалнасфинктеропластика......................(а)3;(о)1
 –биопсијајетре.............................................................(а)3;(о)2
 –шавјетрекодповреда................................................(а)3;(о)3
 –левалобектомијајетрејетре.....................................(а)3;(о)3
 –деснахемиколектомија..............................................(а)3;(о)5
 –левахемиколектомија................................................(а)3;(о)5
 –предњарезекцијаре ктумапоDihon-у......................(а)4;(о)5
 –абдоминоперинеалнаампутацијаре ктумапоMilles-у.........
(а)4;(о)1

 –тоталнаколектомија...........................................................(а)3
 –цервикалнаезофагостомија......................................(а)3;(о)1
 –сутураторакалногједњакакодповреда...................(а)1;(о)1
 –тоталнагастректомијасалимфаденектомијом........(а)4;(о)5

 –езофагектомијакрозторакотомију...........................(а)2;(о)1
 –трансхијаталнаезофагектомија................................(а)2;(о)1
 –реконструкцијаједњака(колопластика;гастропластика)......
(а)2

 –цефаличнадуоденопанкреатектомија(Whipple).......(а)3;(о)1
 –дисталнапанкреатектомија.......................................(а)2;(о)1
 –Wirsung-јејunostomija(Puestow)........................................(а)1
 –некросектомијакоднекротичногпанкреатитиса....(а)2;(о)2

Про грам Груд не (То ра кал не) хи рур ги је

ЦиљинаменаОпштегруднехирургије(Торакалнехирурги-
је)јеорганизовањетеоријскеедукацијеипрактичнеобукелекара
наспецијализацијикојибипозавршенојобуцииположеномис-
питустеклизвањелекараспецијалистаопштегруднехирургије –
општиторакалнихирург.

Сврхапланске едукације јеформирање општег грудног хи-
рурга(торакалногхирурга)којибибиооспособљендаспроводии
унапређујехируршкупраксууобластидијагностике,оперативног
лечењаиклиничкеконтролеторакохируршкихболесника.

Легенда:п –посматра;а –асистира,о –оперише
Методскеједицине:
2.2.1.ХИРУРГИЈАПЛУЋА 30месеци
СписакстручнихобластиизХирургијеплућа:
 –Ембриологија,анатомијаиморфологијаплућа
 –Дијагностикаугруднојхирургији
 –Преоперативна проценафактора ризика код торакохирур-

шкихболесника
 –Хируршкетехникеиинцизијеугруднојхирургијиистан-

дарднересекцијеплућа
 – Постоперативни период (компликације и постоперативна

негаоперисаних)
 –Зидгрудногкоша
 –Хируршкеболестидијафрагме
 –Обољењаплеуре
 – Дијагностика и хрируршко лечење најчешћих обољења

трахеје
 –Плућнеинфекције
 –Конгениталнеаномалијеилезијеструктуреплућа
 –Тумориплућа(карциномплућа,реткитумориплућа,мета-

стазеекстраторакалнихтуморауплућима,секундарнипримарни
иметастатскикарцином,супериорсулцустумор,бенигнитумори
плућа,)

 –Медијастинум
 –Торакалнатра ума
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Дијагностичка бронхоскопија флексибилним бронхоско-
пом......................................................................10(п),100(о)

 –Дијагностичкаитерапијскабронхоскопијаригиднимброн-
хоскопом...............................................................10(п),10(о)

 –Перкутанабиопсијаигломторакалногзида.......5(п),30(о)
 –Перкутанабиопсијаигломплућа........................5(п),30(о)
 –Перкутанабиопсијаигломмедијастинум............5(п),10(о)
 –Перкутанабиопсијаплеуре...................................5(п),20(о)
 –Плеуралнапункцијадијагностичка-терапијска..5(п),100(о)
 –Плеуроскопија-торакоскопија..............................5(п),10(о)
 –Медијастиноскопија.............................................5(п),10(о)
 –Медијастинотомија..................................................3(п),1(о)
 –Хируршкабиопсијаплућа.......................................3(а),5(о)
 –Хируршкабиопсијаплеуре.....................................3(а),5(о)
 –Торакалнадренажа...............................................5(п),100(о)
 –VATSдијагностика...............................................10(п),20(о)
 –Декортикацијаплућа.............................................10(а),20(о)
 –Операцијаспонтаногпнеумоторакса..................10(а),15(о)
 –LVRS –плућнаредукцијакодемфиземаплућа......5(а),5(о)
 –Торакалнеинцизије –аксиларна,постеролатерална...............
5(а),100(о)

 –Пнеумонектомија –стандардна(лево,десно)...50(а),10(о)
 –Пнеумонектомија –проширена.............................10(а),5(о)
 –Лобектомија –стандарднадеснагорња.............50(а),20(о)
 –Лобектомија –стандарднадеснадоња...............50(а),20(о)
 –Лобектомија –средњирежањ..................................5(а),1(о)
 –Лобектомија –стандардналевагорња.................50(а),20(о)
 –Лобектомија –стандардналевадоња.................50(а),20(о)



 –Лобектомија –слееевересекција(деснаилевагорња).........
5(а),3(о)

 –Билобектомијадоња..........................................................5(а)
 –Билобектомијагорња..........................................................2(а)
 –Ресекцијасегментаплућа........................................5(а),5(о)
 –Клинастаресекцијаплућа.....................................5(а),10(о)
 –Стандардна ресекција тумора плућа и зида грудног коша
........5(а),2(о)

 –Екстирпацијатумора,цистеплућа........................5(а),5(о)
 –Енуклеацијахидатиднецистеплућаикапитонажа................
5(а),5(о)

 –Ресекцијатуморазидагрудногкоша.....................5(а),5(о)
 –Ресекција тумора зида грудног коша (ресекција ребара) и
реконструкцијадефектааломатеријалом(мрежица).....3(а)

 –Ресекцијатуморастернумаиреконструкцијадефектаало-
материјалом.......................................................................2(а)

 –Реконструкцијазидакодконгениталнихдефеката –пецтус
еxаватум,пецтусцаринатум...................................5(а),3(о)

 –Ресекције зида грудног коша код супериор сулцус тумора
......3(а)

 –VATS хирургија  – пнеумоторакс, клинасте ресекције, ло-
бектомија,декортикацијаплућа,дијагностика.30(п),20(о)

 –Реконструкциједијафрагмекодтра уматскеруптуреикон-
гениталниххернија..................................................5(а),3(о)

 –Екстирпацијатуморамедијастинума....................5(а),5(о)
 –Парцијалнаресекцијавратногделатрахејебезстеротомије
......10(а)

 –Парцијалнаресекцијатрахејесапарцијалномстернотоми-
јом.......5(а)

 –Рексонструкцијакаринетрахеје –слеевепнеумонектомија
.......5(а)

 –Постављањеендотрахеалногилиендобронхијалногстента
........5(п)

2.2.2.КАРДИОВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА 9месеци
Списакстручнихобластиизкардиоваскуларнехирургије:
 –Кардиоваскуларнадијагностика
 –Екстракорпоралнациркулацијаихирургијаурођенихсрча-

нихмана
 –Хирургијааортеисупрааортнихграна
 –Хирургијаперикардаитумораплућа
 –Хирургијаперифернихартеријаихирургијавенскогсистема
 –Повредесрцаикрвнихсудова
 –Постоперативнаинтензивнатерапијаиреанимација
2.2.2.1.КАРИОВАСКУЛАРНАДИЈАГНОСТИКА 1месец
Специјализантсавладаватеоријсказнања:Анатомијаипато-

лошкаанатомијасрцаикрвнихсудова,физиологијаипатофизио-
логијакардиоваскуларногсистема,хемодинамикаихемодинамски
мониторинг,неинвазивнаиинвазивнакардиоваскуларнадијагно-
стика,клиничкакардиологијаиангиологија,индикацијеипрепре-
маболесниказаоперативнолечење.

Едукација:
 –Кардиолошкаамубланта(EKGдијагностика)
 –Ехокардиографскикабинет (EHO,стрессEHO,идопплер

дијагностикасрца)
 –Кабинетнуклеарнемедицине(кардиосцинтиграфијаикар-

диосцан)
 – Радилошки кабинет (периферне ангиографије, едноваску-

ларнистент,NMRискенерукардиоваскуларнојдијагностици)
 –Васкуларналабораторија(EHOиdopplerваскуларнадијаг-

ностика)
 – Катетеризациона лабораторија (катетеризација срца, аор-

тографија,вентрикулографија,коронарографија,електрофизиоло-
шкадијагностикаиинтервентнекардиолошкепроцедуре –балон
дилатација,стентови)

 –Пејсмејкерцентар(дијагностикапоремећајасрчаногритма
 –24хEKGХолтермониториниг,пејсмејкерконтроле).

2.2.2.2.ЕКСТРАКОРПОРАЛНАЦИРКУЛАЦИЈА
ИХИРУРГИЈАУРОЂЕНИХСРЧАНИХ
МАНА 3месеца

Специјализантсавладаватеоријсказнања:Екстракорпорална
циркулација имониторинг,машине заЕККциркулацију и дело-
виЕККсистема,интраоперативнапротекцијамиокарда,хемоди-
намски и биохемијски мониторинг, технике кардиопулмонланог
bypassа (парцијални, тотални, циркулаторни арест), асистирана
циркулацијаимеханичкапотпорациркулације.

Специјализант савладава теоријска знања: Анатомија и па-
толошка анатомија, физиологија и патофизиологија урођених
срчаних мана код деце и одраслих, специфичност дијагностике
урођених срчаних мана, клиничка педијатријска кардиологија и
индикацијезаоперативнолечење.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Стернотомија.......................................................20(а),10(о)
 –Канилисањесрцаиаорте......................................10(а),5(о)
 –Канилисањефеморалнихкрвнихсудова.............10(а),5(о)
 –Деканулацијаидеареацијасрца..........................10(а),5(о)
 –Дренажамедијастинумаизатварањестернотомије...............
20(а),10(о)

 –Постављањеепимиокардијалнихпејсмејкерелекторда.......
5(а)

 –ПодвезивањеДуцтусаБоттали..............................2(п),2(а)
 –ЗатварањеASDа....................................2(а)
 –ЗатварањеVSDа....................................2(а)
 –Коарктацијааорте.....................................2(п)
 –ТетралогијаФаллот
 –палијативнаоперација...........................2(п)
 –корективнаоперација............................2(п)
2.2.2.3.ХИРУРГИЈААОРТЕИСУПРААОРТНИХ

ГРАНА 1месец
Специјализант савладава теоријска знања: Етиопатогенеза,

морфологија,дијагностика,клиникаилечењеактунихихронич-
нихформи стенозантно-оклузивне и анеуризматске болести, ди-
секцијаидругихпатолошкихстањааорте.

Едукација:
 –Хируршкорешавањеакутнедисекцијеасцедентнеаорте
 – Хируршко решавање анеуризме асцедентне аорте и лука

аорте
 –Хируршкорешавањеанеуризметоракланеаорте
 –Хируршкорешавањеторакоабдоминалнеанеуризме
 – Хируршко решавање хроничних анеуризми абдоминалне

аорте
 –ресекцијаанеуризмеиинтерпозицијаинфрареналногграфта
 –ресекцијаанеуризмеиаортоилијакалниилиаортобифемо-

ралниbypass
 –Хируршкорешавањеруптурираниханеуризмиабдоминал-

неаорте
 –Хируршкорешавање стенозантно-оклузивне болести аор-

тоилијачнерегије
 –аортоилијакалниилиаортобифеморалниbupass
 – Хируршко решавање стенозантно-оклузивне болести ви-

сцералнингранаабдоминалнеаорте
 – Хируршко решавање компликација након реконструктив-

ног захвата на абдоминалној аорти (инфекције, аортоентеричне
фистуле,псеудоанеуризме)

 –Конвенционалнакаротиднаендартериектомија
 –Еверзионакаротиднаендартериектомија
 –Анатомскеиекстраанатомскереконструкецијеартеријалу-

кааорте
 –ХирургијаТОSа(ресекцијавратногилипрвогребра,ска-

ленскогмишића)
2.2.2.4.ХИРУРГИЈАПЕРИКАРДАИТУМОРИ

СРЦА 1месец
Специјализантсавладаватеоријсказнања:Етиопатогенезаи

клиника акутних и хроничних форми перикардитиса, индикаци-
јеитехникеоперативногилинеоперативногрешавања,клиника,
етиопатогенезатуморасрца(миксома)итимусаитехникеопера-
тивногрешавања.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Ресекцијаперикардакодексудативногперикардитиса.........
3(а),3(о)

 –Ресекција перикарда  – хорнични констриктивни перикар-
дитис.......2(а),2(о)

 –Екстирпацијамиксомасрца...........................3(а)
 –Перикардиоцентеза.................................................3(а),3(о)
 –Тимектомија.............................................................3(а),3(о)
2.2.2.5.ХИРУРГИЈАПЕРИФЕРНИХАРТЕРИЈА

ИХИРУРГИЈАВЕНСКОГСИСТЕМА 2месеца
Специјализант савладава теоријска знања: Етиопатогенеза,

морфологија, дијагностика, клиника, облици лечења и технике
операције стенозантно оклузивне болести периферних артерија



(сутира,ТЕА,patch,интерпозицјаграфта,bypass)каоитзв.кон-
цензусдокумнета(дијабетскостопало,критичкаисхемијаекстре-
митета, анеуризме поплитеалне артерије итд, врсте алопластич-
них графтова, компликације и начни решавања. Специјализант
се упознаје и са етиопатогенезом, дијагностиком, клинмиком,
конзервативним и оперативним лечењем повшних варикозитета,
тромбофлебитиса, постфлеботског синдрома, улкусомкрурисом,
артериовенскиммалформацијама.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 – Емболектомија периферних артерија (трансфеморална,

транспоплителана,трансбрахијална).............................5(а)
 –Феморопоплитеалнереконструкцијесинтетскимграфтом..
5(а)

 –Феморопоплитеалнереконструкције аутовенским графтом
.....5(а)

 –Феморокруралнереконструкције(reverzneилиinsitu).3(а)
 –Оперативно лечење површних варикозитета и инсуфици-
јентнихперифернихрана..................................................5(а).

 –Тромбектомијакодфлеботромбоза...................................3(а)
2.2.2.6.ПОВРЕДЕСРЦАИКРВНИХСУДОВА 1месец
Специјализантсавладватеоријскознање:Дијагностика,кли-

никаихируршкитретманизолованихикомбинованихповредаср-
цаикрвнихсудова,принципизбрињавањаполитрауме.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Хируршко решавање повреда периферних артерија и ве-
на............10(а),5(о)(технике:лигатура,sutura,patchпла-
стика,интерпозицијаграфта,bypass)

 –Хируршкорешавањеповредасрца
2.2.2.7.ПОСТОПЕРАТИВНАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА

ИРЕАНИМАЦИЈА
Токомспецијалистичкогстажаизкардиоваскуларнехиорур-

гије специјализант је у обавези да континуирано савладава тео-
ријскаипрактичназнањаизобластипостоперативнеинтензивне
терапије и реанимације: Артефицијална вентилација и респира-
торни мониторинг, ЕКG и хемодинамски мониторинг, третман
срчанеслабости(интрааортнабалонпумпа),привремениспољни
пејсмејкеридефибрилаторутретмануаритмијасрца,биланстеч-
ностииелектролита,биохемијскииацидо-базнимониторинг,суб-
ституцијаколоидаикристалоида,контроладренова,монигориниг
диурезе,Rtgконтрола,гастроинтестиналнасукција,контролапе-
рифернециркулацијеитемпературе,контроланеуролошкихфунк-
цијаизнаковаинфекције.

2.2.3.ХИРУРГИЈАЈЕДЊАКА 6месеци
СписакстручнихобластиХирургијаједњака:
 –Анатомија,физиологијаидијагностикаобољењаједњака
 –Оперативнеметодеулечењуобољењаједњака
 –Тра умаједњака
 –Бенигнаобољењаједњака
 –Конгениталнеаномалијеједњака
 –Инфламаторнаобољењаједњака
 –Кардијалнаинкомпетенцијаиудруженгастроезофагеал-
нирефлукс

 –Обољењамоторикеједњака
 –Дивертикулозаједњака
 –Гасроезофагеалнирефлукс
 –Бенигнастриктураједњака
 –Баретовезофагус
 –Бенигнитумори,цистеидупликатуреједњака

 –Малигнаобољењаједњака
 –Карциномједњака
 –Карциномједњакаигастроезофагеалногпрелаза

2.2.3.1.АНАТОМИЈА,ФИЗИОЛОГИЈАИ
ДИЈАГНОСТИКАОБОЉЕЊАЈЕДЊАКА 1месец

Специјализант савладава основна знања из ембриологије,
анатомијеилимфнедренажеједњака.

Едукација:
 –Физиологијаифизиолошкеметодеиспитивањаједњака
 –ИспитивањеpHкодобољењаједњака
 –Радиолошкаиспитивањаједњака
 –Радиоизотопскеметодеиспитивањаједњака
 –Ендоскоспскеметодекодобољењаједњака
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Езофагоскопија.......................................................5(а),10(о)

2.2.3.2.ОПЕРАТИВНЕМЕТОДЕУЛЕЧЕЊУОБОЉЕЊА
ЈЕДЊАКАИТРАУМАЈЕДЊАКА 5месеци

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Експозицијавратногједњака..................................30(а),5(о)
 –МодификованаХеллероваезофагомиотомија......10(а),3(о)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакажелуцем......30(а)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакаколоном.......10(а)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакајејунумом.....5(а)
 –VATSпроцедурекодобољењаједњака...................20(а)
 –Екстирпацијастраногтелаједњака.........................5(п)
 –Хируршкозбрињавањеповртедеједњака...............5(п)
 –Хируршкепалијацијекодиноперабилногкарциномаједња-
ка.......10(а)

2.2.4.РАДИОЛОШКАИУЛТРАЗВУЧНА
ДИЈАГНОСТИКА 1месец

Специјализантсеупознајесарадиолошкимдијагностичким
методамакојесепримењујуудијагностицилезијаиобољењаор-
ганасмештенихугрудномкошу.

Едукација:
 –Стандарднарадиографијаитомографијагрудногкоша
 –Компјутеризовантомографијагрудногкошаигорњегспра-

таабдоменаиретроперитонеума –CT
 –Магнетна резонанција грудног коша (медијастинум, мека

ткива,кичма) –MR
 –Позитронемисионатомографија –PETскен
 –Сцинтиграфијаскелетаиплућа
 –Ултрасонографијаабдомена,срцаиторакса
 –Трансезофагеалнаултрасонографија
 –Методеинвазивнерадиолошкедијагностике.
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Ултрасонографијаабдомена –дијагностика........10(п),50(о)
 –Трансезофагеалнаултрасонографија..................10(п),10(о)
 –Ултрасонографијасрца.........................................10(п),10(о)
 –Ултрасонографијаторакса...................................10(п),20(о)
2.2.5.ПУЛМОЛОГИЈА 1месец
Спцијализантсеупознајесаосновнимметодамакојесепри-

мењујууфункционалнојдијагностициплућа.
Едукација:
 –Спирометрија –бронхдилатацијскитестови
 –Телеснаплетизмографија
 –Гаснеанализе –артеријскапункција
 –Дифузијаитестовидифузије
 –Тестовизамарања
 –Кардиопулмоналниризицизаторакохируршкеоперације
 –Кардиопулмноналнитестовипреоперације
 –Хроничнаопструктивнаболестимерефизикалнеприпре-

мезаплућнуресекцију
 – Опструкција великих дисајних путева и мере физикалне

припремеипостоперативнетерапије
 –Применаантибиотика,бронходилататора,аналгетикаикар-

диогенетерапијекодболесникапреипослеторакохируршкеопе-
рације

2.2.6АНЕСТЕЗИЈАИРЕАНИМАЦИЈА 1месец
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновнепроцене
ипрепремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-пулмоналнереанимације.

Едукација:
 –Проценаиприпремаболесниказапланиранихируршкиза-

хват
 –Кардиопулмоналнареанимација
 –Припремаипроверареспиратора
 –Применаартефицијалневентиулацијеистављањеболесни-

канаартефицијелнувентилацију
 –Мониторинг виталнихфункција код болесника на респи-

ра тору
 –Привременипејсмејкер –индикацијезаприменуипримена
 –Дефибрилатор –индикацијезаприменуипримена
 –Респираторнафизикалнатерапија
 – Специфичности анестезиолошких постопака код стан-

дарднихплућнихресекција,ресекцијетрахеје,бронхопластичних
плућних ресекција, код ресекције и реконструкције карине тра-
хеје,коддекортикацијеплућаикодоперацијакадасепримењује
VATS.



 –Мере реанимације и контроле вентилације код серијских
преломаребара

 –Трансфузијакрви –индикације,контролаикомпликације
 –Интравенска надокнада волумена течности  – индикације,

изборфизиолошкихраствора
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 – Увођење болесника у општу анестезију  – ендотрахеална

интубација, назотрахеална интубација (примена флексибилног
бронхоскопа)....10(п),20(о)

 – Пласирање назогастричне сонде код будног болесника и
пласирање назогастричне сонде код успаваног болесника ...........
5(п),10(о)

 –Регионалнаанестезија.........................................10(п),10(о)
 –Венскаканулација..................................................5(п),20(о)
 –Пласирањецентралногвенскогкатетера(CVK).....................

10(п),10(о)
 –Оротрахеалнаиназотрахеалнааспирација........5(п),10(о)
 –Катетеризацијамокраћнебешике.........................5(п),10(о)

Про грам Не у ро хи рур ги је
Неурохирургијаједисциплина,односноспецијализацијакоја

оспособљавалекаре захируршкоинехируршколечење (превен-
цију, дијагнозу, процену, третман, интензивну негу и рехабили-
тацију) пацијената са повредама и болестима централног и пе-
риферног (аутономног)нервногсистема,укључујућиипотпорне
структуре нервног система (кичма, лобања, мека ткива), као и
васкуларнеструктурецентралногипериферногнервногсистема.
Ово подразумева савремено лечење болести мозга, можданица,
лобање и њихових крвних судова укључујући екстракранијалне
делове каротидних и вертебралних артерија, поремећаје и боле-
стихипофизе,лезијекранијалнихиспиналнихнерава,перифер-
нихнерава,поремећајеаутономногделанервногсистема,болести
кичменемождине,можданицакичмеикичменогстубаукључују-
ћиионекојиулечењузахтевајуприменуспиналнефузијеиин-
струментације.

Методскејединице:
Неурохирургијаодраслих
По вре де гла ве
Краниектомија(екстернавентрикуларнадренажаилипласи-

рањеICPмониторинга)
 Асистира10  Изводи10
Краниектомија (експлоративна или евакуација хроничног

субдуралногхематома)
 Асистира10  Изводи10
Екстрадуралнихематом
 Асистира10  Изводи10
Акутнисубдуралнихематом/контузијамозга
 Асистира10  Изводи10
Интрацеребралнихематом
 Асистира10  Изводи10
Импресивнипреломлобање
 Асистира10  Изводи10
Повредаватрениморужјем,илидругапенетрантнаповреда

лобање
 Асистира5  Изводи5
Реконструкцијадурезбогпостојећеликворнефистуле
 Асистира5  Изводи5
Реконструкцијанаконкомбинованогкраниофацијалногпре-

лома(фронтоорбитоетмоидалнафрактура)
 Асистира10  Изводи5
Пластикалобање
 Асистира5  Изводи5
Декомпресивнакраниотомија
 Асистира1  Изводи1
Осталепроцедуре(навестикоје)
Супратенторијални тумори и лезије (без стереотаксичких

процедура)
Транскранијалнаоперацијатуморахипофизе
 Асистира20  Изводи5
Транссфеноидалнаоперацијатуморахипофизе
 Асистира20 
Осталебенигнесупраселарнелезије(краниофарингеоми,ме-

нингеоми)
 Асистира20  Изводи5

Менингеомиконвекситета
 Асистира20  Изводи10
Примарни/интрааксијалнитуморимозга(глиоми)
 Асистира50  Изводи30
Метастатскитумори
 Асистира50  Изводи20
Туморикостијулобање
 Асистира5  Изводи5
Тумориорбите
 Асистира10 
Осталепроцедуре
Ле зи је зад ње ло бањ ске ја ме
Примарнииметастатскитуморизадњејаме
 Асистира30  Изводи15
Неуриномиакустикуса
 Асистира20 
Менингеоми
 Асистира10  Изводи1
Осталебенигнелезије(апсцеси,епидермоиднецистеисл.)
 Асистира10  Изводи1
Арнолд –CHIARIмалформација
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Ин фек ци је
Апсцесимозга
 Асистира5  Изводи2
Субдуралниемпијем
 Асистира2  Изводи1
Осталепроцедуре
Ва ску лар на па то ло ги ја 
Краниотомијакодоперацијеанеуризме
 Асистира50  Изводи2
КраниотомијакодоперацијеAVM
 Асистира20  Изводи2
Краниотомијакодоперацијекавернозногхемангиома
 Асистира10  Изводи2
Краниотомијакодоперацијеспонтаногинтрацеребралногхе-

матомасаAVMилианеуризмом
 Асистира10  Изводи1
Ендоваскуларнаоперацијаанеуризме*
ЕндоваскуларнаоперацијаAVM*
Ендоваскуларнаемболизацијакрвнихсудоватумора
 Асистира5
Оклузивнеболестикрвнихсудовамозга –bypass
 Асистира5 
Оклузивнеболестикрвнихсудовамозга –ендартеректомија

каротиднеартеријенаврату
 Асистира10  Изводи1
Евакуацијаспонтаногинтрацеребралногхематома
 Асистира10  Изводи10
Осталепроцедуре
Хидроцефалус(кодстаријиход16година)
Ендоскопскафенестрација
 Асистира10
Екстернавентрикуларнадренажа
 Асистира5  Изводи10
Имплантацијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ревизијашанта
 Асистира20  Изводи20
Осталепроцедуре
Па то ло ги ја кич ме
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступсакоштанимграфтом
 Асистира10  Изводи1
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступбезкоштаногграфта
 Асистира10  Изводи1
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступсаинтраументацијом(стабилизацијом)
 Асистира10 
Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –задњиприступ

(фораминотомија)
 Асистира10  Изводи5



Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –задњиприступ
(фораминотомија)саинтрументацијом(стабилизацијом)

 Асистира10 
Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –ламинопластика
 Асистира10  Изводи1
Торакалнадискусхернија
 Асистира5
Лумбалнадискусхернијаилиспондилоза –операцијадиска
 Асистира50  Изводи30
Лумбалнадискусхернијаилиспондилоза –операцијадиска

саинструментацијом(стабилизацијом)
 Асистира10 
Лумбална дискус хернија или спондилоза  – ламинотомија

илиламинектомија
 Асистира30  Изводи20
Спиналнитумори –екстрадурални
 Асистира10  Изводи5
Спиналнитумори –интрадуралниекстрамедуларни
 Асистира10  Изводи5
Спиналнитумори –интрадуралниинтрамедуларни
 Асистира10  Изводи1
Спиналнитумори –инструментација(стабилизација)кодту-

морапршљенова
 Асистира10 
Повредекичме –декомпресија
 Асистира10  Изводи5
Повредекичме –инструментација(стабилизација)
 Асистира20 
Осталепроцедуре
Не у рал ги ја три ге ми ну са и дру гих не ра ва
РадиофреквентналезијаГасеровогганглионаилиињекциона

лезија
 Асистира20  Изводи1
Микроваскуларнадекомпресија
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Сте ре о так сич ка и функ ци о нал на не у ро хи рур ги ја
Стереотаксичкабиопсијатумора
 Асистира10  Изводи5
Апликацијаимплантата
 Асистира5
Таламотомија,палидотомија/техникестимулације
 Асистира5
Неуроаблативнепроцедуре(хордотомија,DREЗ)
 Асистира10  Изводи1
Терапијскаелектростимулација(перифернинерв,кичма)
 Асистира10  Изводи1
Имплантацијапумпезаинтратекалнодавањелекова
 Асистира10  Изводи1
Осталепроцедуре
Хи рур ги ја епи леп си је
Инвазивнедијагностичкепроцедуре(имплантацијадубоких

електрода,плочица)
 Асистира10  Изводи5
Ресекцијатемпоралногрежња
 Асистира10 
Екстратемпоралнаресекција
 Асистира10
Осталепроцедуре
По вре де и обо ље ња пе ри фер них не ра ва
Декомпресија/транспозицијакодкомпресивнихнеуропатија
 Асистира30  Изводи10
Трансплантацијапериферногнерва
 Асистира30  Изводи5
Директнанеурорафија
 Асистира10  Изводи2
Симпатектомија
 Асистира10 
Реинервацијакодповредабрахијалногплексуса
 Асистира10 
Тумориперифернихнерава
 Асистира10  Изводи1
Осталепроцедуре
Ком пју те ри зо ва но пла ни ра ње не у ро хи рур шких ин тер вен ци ја
Нијехируршкаинтервенција

Ма ње ин тер вен ци је
Биопсијамишића
 Асистира5  Изводи2
Биопсијапериферногнерва
 Асистира5  Изводи2
Венесекција
 Асистира5  Изводи5
Трахеотомија
 Асистира15  Изводи5
Обрадаповршнеране
 Асистира20  Изводи200
Обрададубокеранеилискалпа
 Асистира20  Изводи50
Уклањањеепикранијалногтумора
 Асистира10  Изводи10
Пласирањеекстернелумбалнедренаже
 Асистира5  Изводи5
Осталепроцедуре
Интубација
 Асистира10  Изводи30
Пласирањевенскогкатетракрозвенујугуларисинтерну
 Асистира20  Изводи10
Пласирањевенскогкатетеракрозвенусубклавију
 Асистира20  Изводи10
Пласирањефеморалногкатетера
 Асистира10  Изводи5
Ди јаг но стич ке про це ду ре
Лумбалнапункција
 Асистира10  Изводи150
СубокципиталнаилиC1/C2пункција
 Асистира5  Изводи1
Каротиднаангиографија
 Асистира5  Изводи5
Дигиталнасубтракционаселективнаангиографија
 Асистира20  Изводи5
Мијелографија
 Асистира5  Изводи1
Интраартикуларнаблокада
 Асистира10  Изводи5
Осталепроцедуре

Неурохирургијадеце
Хи дро це фа лус и кон ге ни тал не мал фор ма ци је
Спољашњавентрикуларнадренажа
 Асистира5  Изводи5
Имплантацијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ревизијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ендоскопскафенестрација
 Асистира10  Изводи1
Arnolg-Chiari/Dandu-Walkerмалформације
 Асистира10 
Енцефалоцеле
 Асистира10 
Сутуректомијаједнекранијалнесутурекодкраниостенозе
 Асистира20  Изводи5
Комплектна краниосиностоза / Краниофацијална рекон-

струкција
 Асистира10 
Осталепроцедуре
По вре де гла ве и кич ме
Краниектомија (имплантација ICP мониторинга, дренажа,

резервоар)
 Асистира5  Изводи5
Хроничнисубдуралнихематом/хигром
 Асистира5  Изводи5
Екстрадуралнихематом
 Асистира5  Изводи5
Акутнисубдуралнихематом
 Асистира5  Изводи5
Интрацеребралнихематом
 Асистира2  Изводи2
Импресивнипреломлобање
 Асистира5  Изводи5



Декомпресивнакраниотомија
 Асистира1  Изводи1
Тра умакичме
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Ту мо ри мо зга
Супратенторијалнитуморихемисферамозга
 Асистира10  Изводи2
Супратенторијалнисредњелинијскитумори(туморипинеал-

нерегијеиIIIкомореилатералнихкомора)
 Асистира15 
Инфратенторијалнитумори
 Асистира10  Изводи2
Тумориорбите
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Па то ло ги ја кич ме ног сту ба
Менинго/менингомијелоцеле
 Асистира10  Изводи2
Tetheredcordsu(Синдромвезанемедуле)
 Асистира5 
Тумориспиналногканала
 Асистира5 
Спиналнидизрафизам
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Функ ци о нал на не у ро хи рур ги ја
Лечењеспастицитета
 Асистира5 
Хируршколечењеепилепсијекоддеце
 Асистира2
Осталепроцедуре
Ма ње ин тер вен ци је
Биопсијамишића*
Биопсијанерва*
Венесекција*
Трахеотомија
 Асистира5  Изводи1
Обрадаповршнеране
 Асистира10  Изводи10
Обрададубокеранеилискалпа
 Асистира10  Изводи10
Епикранијалнитумор*
Пласирањеекстернелумбалнедренаже*
Осталепроцедуре
Оста ле ин тер вен ци је
Интубација
 Асистира10  Изводи10
Пласирањецентралногвенскогкатетерајугуларног*
Пласирањецентралногвенскогкатетерасубклавије*
Пласирањефеморалногкатетера*
Ди јаг но стич ке про це ду ре
Лумбалнапункција
 Асистира10  Изводи10
СубокципиталнаилиЦ1/Ц2пункција*
Ангиографија*
Мијелографија*
Интраартикуларнаблокада*

*ОВЕПРОЦЕДУРЕНИСУОБАВЕЗНЕ,ДОБРОЈЕАКОИХЈЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАНТ УРАДИО (УГЛАВНОМ СЕ ОДНОСЕ НА
ПОСТУПКЕКОДДЕЦЕ)

ПрограмОртопедскехирургије

Циљспецијализације
Циљспецијализације јеоспособљавањеортопедскогхирур-

гадаусвојенимтеоријскимзнањемистеченимвештинамаможе
збринутиилечитивећинуболесникасамалформацијама,обоље-
њимаиповредамалокомоторногапарата.Овоподразумевадијаг-
ностику,превенцију,критичнуодлукузаоперативноилинеопера-
тивнолечењеимултидисциплинарнусарадњу.

Предметизучавања
Наследна стања, развојне мане, стечене малформације, по-

вреде, инфекције (специфичне и неспецифичне), запаљења,

неоплазме,метаболичкастања,ендокринаобољењадегенератив-
на обољења, васкуларне некрозе, последице васкуларне инсуфи-
цијенције, васкуларна обољења, обољења крви, биомеханички
поремећаји, процена инвалидности, степена телесног оштећења,
сарадњауизрадипротезаиортоза,планирањеиспровођењефи-
зикалнетерапије,преоперативнаприпрема,сарадњасаанестезио-
логом,интернистомипостоперативнопраћење.

Дијагностика
Подразумева: клинички преглед (посматрање, узимање по-

датака,клиничкитестови,обимпокрета, једнакостиисиметрич-
ностиделователа),стандарднерадиографије,CT,NMR,соногра-
фија, сцинтиграфија, EMG, мијелографија, контрастна снимања,
општеипосебнелабораторијскеанализе,пункције,биопсије,ар-
троскопије,неуролошкииваскуларнитестови.

Лечење
Можебитинеоперативно:медикаметно,физикалнепроцеду-

ре,репозиције.Импбилизације,редресмани,имунотерапија,про-
тетисање.

Оперативно лечење: инцизије, екцизије, киретаже, крваве
репозиције, остеотиксације, корективнеостеотомије, ампутације,
артродезе,артропластике,артроскопије,егализационепроцедуре,
миоитенотомије,транспозицијеитранслокације,остеопластике,
секвестректомије,проточнадренажа,делиберације,капсулотоми-
је,синовијектомије,туморектомије,биопсије,трансплантати(ко-
жни,локални,слободни,фасциукутани,фасциомускуларни,кост-
ни,тетивни)имикрохируршкетехнике.

2.Општаортопедија
2.1.Списакзнањаивештинакојимастудентспецијалистичке

наставетребаовладатокомспецијализацијеизортопедије:
 –познавањефизиологијемишића,тетива,хрскавице,костију

изглобова;
 – познавање анатомије екстремитета и кичменог стуба са

крвнимсудовимаиживцима;
 –познавањебиомеханикелокомоторногсистема;
 –познавањекоштанеградеиембрионалногразвојаскелета;
 –познавањесрастањакости,нормалноипоремећено;
 –познавањепосебнихзнаковакодортопедскихболести;
 –познавањетехникеортопедскогпрегледаипосебнихтестова;
 – познавање дијагностике локомоторног система лаборато-

ријскимивизуализационимметодама;
 –познавањеуобичајенихортопедскихприступанаекстреми-

тетимаикичменомстубу;
 –познавањеосновнихпринципафизикалнетерапијеиране

постоперативнерехабилитације;
 –познавањенастајањакомпликација,препознавањекомпли-

кацијаипознавањепроцедуралечењакомпликација;
 –овладавањетехникамаортопедскерепозицијепреломако-

стијуирепозицијеишчашенихзглобова;
 –овладавањетехникомпостављањагипсанеимобилизације

иупотребеортоза,
 – овладавање техникомпункције зглобова, бурзи и цистич-

нихформација;
 –познавањеилечењеспортскихповредамекихткиваико-

стијукаоипреломекодзамора;
 – познавање коштанозглобних инфекција, начини лечења и

рехалитације;
 –познавањеурођенихобољењаидеформитетаекстремитета

икичменогстуба,
 –познавањеметаболичкихиендокринихобољењакоштано-

зглобногсистема
 –познавањеаутоимунихобољењакоштанозглобногсистема;
 –познавањедегенеративнихболестизглобоваикичме;
 –познавањеафекцијаепифиза;
 –познавањелечењалошесраслихпрелома,несраслихпрело-

маипсеудоартроза;
 –познавањеобољењамишића(миопатије),перифернихкрв-

нихсудова,перифернихживацаикичменемождине;
 –познавањебенигнихималигнихтуморалокомоторногси-

стема;
 –познавањетехникаампутација,проблемасапатрљцимаи

могућностипротетисања;
 –познавањепротетскихпомагалазаортопедскепацијенте;



 –познавањемедицинскихвештачењауортопедијиипропи-
саздравстевгосигурања.

2.2. Дијагностички поступци, испитивање и лечење, општа
ортопедијаикоштанозглобнатрауматологија.

 –СамосталноизводењеРтгдијагностикестандарднимрадио-
графијамаудвепројекцијекоштанозглобногсистемаукључујућии
специјалнаснимањауодређенимпозицијама,снимањасаконтра-
стима(артрографије,фистулографије)најмањекод300пацијената.

 –СамосталнопостављањеиндикацијазаCTиостеодензиме-
трију,њиховаанализаитумачењекод200болесника;

 –СамосталнопостављањеиндикацијазаMRисцинтиграфи-
ју,њиховаанализаитумачење;

 – Самостално обављање ултразвучне дијагностике, интер-
претацијаналазаиусклађивањесаклиничкомсликомкод300па-
цијената;

 – Самостално вођење (праћење) и документовање 100
оформљенихисторијаболести;

 –Самосталноизвођење20функционалнихиспитивањакод
развојногпоремећајакука;

 – Самостално вођење 30 случајева конзервативног лечена
урођенихистеченихдеформација;

 –Самосталноизвођење50компресивних завоја,фиксацио-
нихзавоја,гипсанихповески(завоја)типалонгетеициркуларних,
каоиупотребомпластичнихматеријала,

 –Самосталноизвођењемануелнерепозицијеишчашенихве-
ликихималихзглобовакод30пацијената;

 – Самостално извођење мануелне репозиције прелома код
150пацијената,

 –Самосталноизвођењелокалнеирегионалеанестезијекод
30болесника;

 –Самосталноизвођењеспецијалнихтехникаубризгавањакон-
трастаилековауциљудијагностикеитерапијекод150пацијената;

 –Самосталноизвођењепункцијаидренажезглобова,бурзи
иформиранихшупљинауциљудијагностикеилечењакод40па-
цијената;

 –Самосталнопостављањеиндикацијазафизикалнутерапију
код100пацијенатаузнепосреднопраћењеидокументовањетока
лечењаразличитимфизикалнимпроцедурамаикоришћењемор-
топедскихпомагалаиапарата.

 –Самосталноизвођењеидокументовањепрограмаподучава-
њаипревенцијекодпацијенатауциљуочувањањиховогздравља;

 – Самостално постављање индикација за ношење ортопед-
скихпомагала,апарата.протезаиортозакод50пацијенатаузне-
посреднопраћењеузимањамера,израде,постављањаиношења
помагала,протеза,ортозаиапарата;

 –Самосталнодокументовањеза50пацијенатаупотребедру-
гих помагала каошто су инвалидска колица, помагала за свако-
дневниживот,укључујућиипрофесионалнуреедукацију;

 –Самосталнодокументује 50индивидуалнихпрограмаме-
дицинске,социјалнеипрофесионалнерехабилитацијеобухватају-
ћииправнеаспекте;

 –Самосталнодокументовањедијагностикеиразматрањеди-
ференцијалнедијагностикекодпсихосоматскихстања,изподруч-
јаортопедије5кодпацијената;

 –Самосталноиндиковањеиизвођењеосновнихлабораториј-
скиханализа,њиховаинтерпретацијаикорелацијасаклиничким
налазом;

 –Самосталноизвођењепојединихпроцедураудоменунеге
ипревенцијекомпликацијахоспитализованихпацијената(уринар-
никатетер,превенцијаилечењедекубита);

 –Самостално индиковање и узимање појединих узорака за
лабораторијскоиспитивање(брисеви,биопсије),каоиспецијална
лабораторијскаиспитивањателеснихтечностиитумачењеналаза
упоредењусаклиничкомсликом

3.Специјалнаортопедија

3.1. Кич ме ни стуб

3.1.1. Списак знања и вештина којима студент специјали-
стичкенаставетребадаовладауоквирунеоперативноглечењаде-
формација,обољењаиповредакичменогстуба:

 –неоперативнолечењедеформацијакичменогстуба(ортоза-
ма,гипсаниммидерима-EDF,реклинационимидери)

 – неоперативно лечење прелома и луксација торакалне и
лумбалнекичмебезнеуролошкихиспада(Белеровгипс);

 –неоперативнолечењепреломаилуксацијавратнекичмеха-
лотракцијомигипсаномминервом;

 – неоперативно лечење инфекција торакалног и лумбалног
сегментакичменогстубагипсевимаилимидерима

3.12.Списакзнањаивештинакојимастудентспецијалистич-
кенаставетребедаовладауоквируоперативноглечењадеформа-
ција,обољењаиповредакичменогстуба

 –оперативнолечењепреломаилуксацијавратнекичме;
 – оперативно лечење прелома и луксација тораколумбалне

кичме:
 –оперативнолечењетуморакичменогстуба-биопсијеиста-

билизацијесегмената.
 –оперативнолечењедеформитетакичменогстубаукључују-

ћииузимањекоштанихгрефонасаилијачнекристе;
 –оперативнолечењеинфекцијакичменогстуба

3.2. Гор њи екс тре ми тет

3.2.1Општехируршкетехникеипринципилечењаобољења
иповредагорњегекстремитетакојимастуденттребадаовладато-
комспецијализације

 –функционална анатомија локомоторног система, биомеха-
ника,основепатологијеипатофизиологије;

 –општипојмовиоповредамагорњегекстремитета;
 –дијагностичкипоступцимауобољењимаиповредамагор-

њег екстремитета, физички преглед, лабораторијска, радиограф-
ска,CTиMRIдијагностика;

 –основамаултразвучнедијагностикеиприменедоплеракод
повредаиобољењагорњегекстремитета;

 –топографскаанатомијаихируршкиприступилечењагор-
његекстремитета;

 –патофизиологијаиосновелечењанеуромишићнихболести
горњегекстремитета.

 –патофизиологијаиосновелечењапостпорођајнепарализе,
тортиколиса,каоидеформитетагорњегекстремитета;

 – диференцијална дијагностика бола, најчешћих синдрома
горњегекстремитетаиначинењиховоглечења;

 – неоперативна терапија, репозиција прелома и луксација
горњег екстремитета, начини имобилизације горњег екстремите-
та,техникаправљењаиапликацииегипсанихлонгета,апликовање
циркуларнихгисанихзавоја,каоиправљењефункционалнихгип-
сева,екстензионеметоделечења,редресманизглобова;

 –техникемикрохируршке,реплантационе,трансплантацио-
неиреконструктивнехирургијенакостимаимекимткивимагор-
његекстремитета;

 – овладавање техником оперативног лечења и збрињавања
повредагорњегекстремитета,урођенихистеченихдеформитета,
контрактураианкилоза,каоиурођенихистеченихобољењагор-
његекстремитета;

 – лечење системских болести локомоторног система, запа-
љенскихболестиистањакостијуизглобова;

 – дегенеративне болести горњег екстремитета у склопу си-
стемских обољења, као последице урођених деформитета, пост-
трауматских стања, васкуларних сметњи, тумора,њихово неопе-
ративноиоперативнолечење,заједносатехникамадијагностике,
лечењаирехабилитације;

 –урођенидеформитетипрстијушаке,стеченесметње,њихо-
вадијагностика,терапијаирехабилитација;

 –афекцијемекихткивашаке,подлактице,надлактице,рамена;
 –компликацијетокомнеоперативногиоперативноглечењаи

начинињиховедијагностике,превенцијеитерапије;
 –етапниначинлечењапацијената;
 –постоперативнанега,шокиинфекција;
 –третманратнихповреда,етапнозбрињавање,ратниимир-

нодопскиминимум.
 – индикације за ургентне оперативне интервенције у орто-

педскојхирургијиитра уматологијигорњегекстремитета;
 – компликације ортопедског лечења горњег екстремитета и

третманнесраслихилошесраслихпрелома,успоренозарастање.
Исхемичне,неуролошке,ранеикаснекомпликације,псеудоартро-
зе,инфекције,тромбоемболије,контрактуре,ампутације;

 –постимобилизационаипостоперативнарехабилитацијапа-
цијенатасалезијамагорњегекстремитета;



 –најчешћеспортскеповредегорњегекстремитета,клиничка
слика,дијагносика,лечењеипринципирехабилитације;

 –основнипринципиитехникаартроскопскедијагностикеи
лечења;

 –упознавањесаначинимаортопедскогпротетисања,употре-
бомортоза,протезаиортопедскихпомагала

3.2.2.Списакзнањаивештинакојимастуденттребадаовла-
датокомспецијалистичкогстажа:

 –спољашњафиксацијапреломагорњегекстремитета;
 –унутрашњафиксацијапреломагорењегекстремитета,
 –одстрањењеостеосинтетичкогматеријала;
 –ампутацијеекстремитетаиделоваекстремитета;
 –артроскопијавеликихзглобова;
 –артроскопијамалихзглобовашаке;
 –дијагностикаповрдаперифернихнерава;
 –лечењеповредаперифернихнерава;
 –лечењеакутнихваскуларнихповреда(лигатура);
 –обрадаранегорњегекстремитета(различитинивои);
 –оперативнолечењекодурођенихпарализа;
 –принципиелонгационихпроцедуранагорњемекстремите-

ту, –ортопедскарепозицијаакромиоклавикуларнелуксације;
 –лечењепреломаклавикуле;
 –ортопедскарепозицијалуксацијерамена;
 –оперативнолечењерецидивантнелуксацијерамена
 –ортопедскарепозицијапреломахумеруса(разнинивои);
 –оперативнолечењепреломахумеруса(разнинивои);
 –ортопедскарепозицијалуксацијелакта;
 –оперативнолечењелуксацијелакта;
 –оперативнолечењепреломалакатногзглоба;
 –неоперативнолечењепреломаолекранона;
 –оперативнолечењепреломаолекранона;
 –неоперативнолечењепреломаглавицерадијуса;
 –ортопедскарепозицијапреломаподлактице(разнинивои);
 –оперативнолечењепреломаподлактице(разнинивои);
 –ортопедскарепозицијапреломарадијусанатипичномместу;
 –оперативнолечењепреломарадијусанатипичномместу;
 –неоперативнолечењепреломакостијушаке;-
 –оперативнолечењепреломакостијушаке;
 –микрохируршкиреплантациониитрансплантационизахвати;
 –слободни,везаниваскуларнирежњеви;
 –пластикаслободногкозногтрансплантатапоТhierschu;
 –локалнаанестезија;
 –регионалнаанестезија;
 –различититиповиинцизијакодинфекцијешаке;
 –дебридманранекодповредашаке;
 –ремоделацијаврховапрстијушаке;
 –реконструкцијафлексорнихтетивашаке;
 –реконструкцијаекстензорнихтетивашаке;
 –транспозиционатендопластикашаке;
 –реконструкцијанеравакодповредешаке;
 –препарацијаперифернихвена;
 –делимичнааблацијанокатнеплочесаматриxом;
 –аблацијанокатнеплоче;
 –одстрањењестраногтелаизкожеипоткожногткива;
 –екстирпацијебенигнепроменекожеипоткоже;
 –примарнаобрадаопекотинаисмрзотинашаке;
 –припремапатрљказапротетисање;
 –основипроблематикеилечењере уматоиднешаке;
 –основилечењаDupuvtrenoveболести;
 –основилечењарефлекснесимпатичкедистрофије(RSD)

3.3. До њи екс тре ми тет

3.2.1.Општехируршкетехникеипринципилечењаобољења
и повреда доњег екстремитета којима студент треба да овлада у
оквируспецијалногделаспецијализације:

 – хируршки приступи и хируршка анатомија локомоторног
система;

 –ампутације;
 –биопсија(пункциона,инцизиона,ексцизиона,ресекциона);
 –пункцијазглобова;
 –принципихируршкоглечењаинфекцијекостијуизглобова

(трепанација,киретажа,секвестректомија,ресекција,постављање
проточнедренаже):

 – хируршко одстрањивање остеотиксационог материјала и
зглобнихимплантата.

 –синовиектомијавеликихзглобова;
 –артродезе;
 –постављањескелетнихекстензија;
 –постављањегипсанеимобилизације;
 –израдафункционалнихгипсева;
 –постављањеидотеривањеортоза;
 –принципиитехникапостављањаекстрафокалнефиксације;
 –принципиметодеИлизароваиосновепостављањаапарата;
 – принципи коштане трансплантације и технике остеопла-

стике;
 –принципихирургијенеоплазмилокомоторногсистема;
 – принципи лечења специфичних запаљења локомоторног

система;
 –хируршколечењеурођенихдеформитеталокомоторногси-

стема;
 –принципихируршкоглечењаметаболичкихболестикости-

јуизглобова;
 –принципихируршкоглечења серопозитивнихи серонега-

тивнихартропатија,
 –хируршколечењепоследицаоштећењацентралногмотор-

ногнеурона;
 –хируршколечењепоследицаоштећењаперифернихнерава

(перифернимоторнинеурон)имишићнихдистрофија;
 –артроскопијавеликихзглобова;
 –принципилечењарефлекснесимпатичкедистрофије(RSD);
 –принципилечењаисхемичнихсиндрома;
 –дијагностикаипринципилечењаспортскихповреда;
 –принципифизикалнерехабилитацијепослеповредаиопе-

ративноглечењалокомоторногсистема;
 –принципиупотребеортопедскихпомагала;
 –принципилокалнеи регионалне анестезије локомоторног

система;
 –основнипринципи,индикације заприменуиинтерпрета-

цијаналаза„imageing“методауортопедији(CT,MR,UZ,сцинти-
графијаскелета) –изводењеUZпрегледакукасамостално;

 – познавање дијагностичких тестова у клиничком прегледу
локомоторногсистема

3.2.2.Посебнехируршкетехнике,принципидијагностикеи
лечењаобољењаиповредадоњегекстремитетапосегментима:

332.1.Карлица
 –дијагностикаразвојногпоремећајадечијегкука;
 –неоперативнолечењеразвојногпоремећајакука;
 – оперативно лечење развојног поремећаја кука (Салтерова

остеотомија,Кијаријеваостеотомијаитриплаостеотомија);
 –остеотомијекарлицекододраслих(Chiari);
 –повредекарлице,дијагностикаипроценаизбораметоделе-

чења;
 –неоперативнолечењеповредакарлице;
 –спољашњафиксацијакарличногпрстена;
 –интернафиксацијакарличногпрстенаудруженасаспоља-

шњомтиксацијом:
 –изолованаинтернафиксацијакарличногпрстена;
 –неоперативнолечењеацетабулума;
 –оперативнолечењеацетабулума;
 –корективнеостеотомијекарлицекодлошесраслихпрелома

карлице;
 – оперативно лечење примарних и секундарних неоплазми

карличнихкостију.
332.2.Кук
 –UZдијагностикадечјегкука;
 –неоперативнолечењеRPK;
 –оперативнарепозицијалуксацијекодRPK;
 –ацетабулопластикекаометодлечењаRPK;
 –центражнеостеотомијекаометодлечењаRPK;
 –хируршколечењеLegg-Calve-Perthesoveболести;
 –хируршколечењеепифизеолизеглавебутнекости;
 –хируршколечењепостредукционогостеохондритиса;
 –оперативнолечењеурођенихдеформитетакукакоддеце;
 –неоперативнарепозицијатра уматскелуксацијекука;
 –оперативнарепозицијатра уматскелуксацијекука;
 –реваскуларизационепроцедуренакукукододраслих;
 –интертрохантернекорективнеостеотомије;



 –тоталнаартропластикакука;
 –субтоталнаартропластикакука;
 –фиксацијапреломавратабутнекости;
 –фиксацијаинтертрохантернихисубтрохантернихпрелома

бутнекости;
 –оперативнолечењеперипротетскихпреломакука;
 –ревизионеартропластичнепроцедурекука.
3.3.2.3.Фемур
 –неоперативнолечењепреломабутнекости;
 –оперативнолечењепреломабутнекостикоддеце;
 –оперативнолечењепреломабутнекостикододраслих.
3.3.2.4.Колено
 –дијагностикаихируршколечењеповреда,аномалијаиобо-

љењаменискуса;
 – дијагностика и принципи лечења повреда лигаментарног

апаратаколена,хируршкорешавањенестабилностиколена;
 –хируршкорешавањеосовинскихпоремећајаунивоуколена

(корективне
 –остеотомије);
 –дијагностикаилечењепателофеморалнихпоремећаја:бол-

нисиндромиипоремећајицентражесадислокацијом;
 – дијагностикаи лечењедисекантног остеохондритаи сло-

бодногтелаколена;
 –лечењеконтрактуреколена;
 –принципидијагностикеилечењадегенеративнихболести

колена:алопластикасаревизионимпроцедурама;
 –артроскопијаколенаиупознавањесамогућностимаартро-

скопскехирургије,
 –неоперативнолечењезглобнихпреломаколена;
 –хируршколечењезглобнихпреломаколена;
 –хируршколечењепреломапателе;
 –принципихируршкоглечењапреломаунивоуколенакод

деце;
 –принципилечењанеуропатскогзглоба(укључујућиискоч-

низглобистопало)
3.3.2.5Потколеница
 – дијагностика и принципи лечења конгениталних и стече-

ниханомалијатибије,
 –принципихируршкогрешавањаинегалитетадоњихекстре-

митета;
 –принципинеоперативноглечењапреломапотколенице,хи-

руршколечењепреломапотколенице;
 –принципихируршкоглечењанезараслихпреломапотколе-

нице
3.3.2.6.Скочнизглоб
 –принципилечењадегенеративнихобољењаскочногзглоба;
 – хируршко лечење дисекантног остеохондрита талуса (ар-

троскопијаскочногзглоба);
 –лечењеруптуреАхиловететиве;
 –неоперативнолечењепрефомаскочногзглоба;
 –хирурушколечењепреломаскочногзглоба.
3.3.2.7.Стопало
 – принципи лечења еквиноваруса и других конгениталних

аномалијастопала.
 –хируршколечењестеченихдеформитетастопала;
 –хируршколечењедегенеративнихобољењазглобовастопала;
 –принципилечењадијабетичногстопала;
 –принципинеоперативноглечењапреломастопала;
 –хируршколечењепреломастопала.

ПрограмУрологије
Здравственаспецијализацијаизурологије јешколскиираз-

војнипроцес,укојемспецијализантстичетеоретскаипрактична
знањакојагаоспособљавајузасамосталнозбрињавањеболесника
саакутнимихроничнимуролошкимболестима.

Садржајпрограма
Распоредстажаутрајањуод48месеци:
 –пластична,реконструктивнаиестетскахирургија 1месец
 –гинекологија 2месеца
 –онкологија 1месец
 –торакалнахирургија 1месец
 –кардиоваскуларнахирургија 1месец
 –нефрологија 2месеца

 –дијагностичкаиинтервентнаурорадиологија 2месеца
 –урологија 38месеци
Укуп но: 48 ме се ци

Пластична,реконструктивнаиестетскахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –посебностихируршкетехникенаподручјупластичнеире-

конструктивнехирургије
 –принципамикрохирургије
 –трансплантацијеткива
 –репараторнехирургијеповреденеруке(реконструкцијаме-

кихделова,тетива,живаца,
 – решавање прелома костију руке, реплантација ампутира-

нихпрстију)
 –проблематикелимфедемадоњихекстремитета
 –лечењадекубиталнихулцерација
 –лечењатуморакоже(бенигни,малигни)
 –лечењаколоидаихипертрофичнихожиљака
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –узимањеједноставногтрансплантатакоже –5
 –абдоминопластика –4
 –лимфедемдоњегекстремитета –4
 –ингвиналналимфаденопатија –2
 –реконструкцијаполнихорганаспољних –2
 –трансплантацијакоже –3

Гинекологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањао:
 –анатомијималекарлицеикарличногдна
 –физиологијиипатофизиологијиженскоггениталногтракта
 –акутнимгинеколошкимболестима
 –акутнимболестимаутрудноћи(укључујућикрвављењаиз

материце)
 – методама послепорођајне физиотерапије мишића карлич-

ногднаитрбушнедупље
 –решавањурасцепанихмекихпороцтајнихпутева
 –вођењупорођајасакарличнимположајем
 –оперативномдовршавањупорођаја(вакум,форцепс)
 –принципималечењагинеколошкихмалигнитета
 –оперативнојтехницизакорекцијуизмењенестатикемате-

рице
 –техницивагиналнетоталнехистеректомије
 –техниципредњеизадњевагиналнепластике
 –дијагностициилечењуендометриозе
 – техници лапароскопских операција опсежних адхезивних

процеса
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –вагиналнапластика –3
 –пластикапоBurchu –2
 –шивењеепизиотомије –5

Онкологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањаиз:
интердисциплинарнеобрадеболесникасамалигномболести

токомпланирањадијагностичкихитерапеутскихпоступака
 –значајахистолошкеверификацијеитипизацијекаоиодре-

ђивањастепенадиференцијације
 –туморазапланирањетерапијеипрогнозе
 –значајаодређивањастадијумараширеностиболестипрете-

рапијепоTNMсистемуидијагностичкихначинакојисузатопо-
требни:нпр.ендоскопија,лимографија,сцинтиграфија,

 –аспирационабиопсија
 –индикацијазаразличитеначинелечењаињиховекомбина-

ције(хирургија,радиотерапија,
 –хемотерапија,имунотерапија,ендокринотерапија)иувези

сањимаоре зултатималечења
 –улогехирургијеуонкологијиобзиромнањенунамену(ку-

ративна,палијативна,
 –дијагностичка)
 –начелаоперативнетехникекодмалигнихтумора,укључу-

јућимогуђекомпликацијеупогледупосебностиболестиимогуђе
ранијерадиационоилихемијсколечење



 –начелаитехникеинтрертеријалнехемотерапије
 –начинарадиотерапије,значајаихируршкихтехникаукља-

њањазаштитнелимфнежлезде
 –техникаимогућихкомпликацијепоткожнихвенскихпре-

града
 –значајаредовнихконтролнихпрегледапослелечења
 –могућностирехабилитације болесника самалигномболе-

сти(физикална,психичкаисоцијална)
 –наменеизначајаобавезногпријављивањаболесникасама-

лигномболести,њиховецентралнерегистрацијеиобавезелекара
теделатности

Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –уклањањемалигногтуморакоже –2

Торакалнахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –анатомијеифизиологијеплућа,медијастинумаиплеуре
 –дијагностике,диференцијалнедијагнозе, терапијеипрог-

нозеболестиизподручјаторакалне
 –хирургије
 –врстаоперативнихзахватауторакалнојхирургији
 –мораовладатитехникомтипичнеторакотомијеиресекције

ребра
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –торакотомија –5
 –затварањеторакотомије –5
 –торакалнадренажа –5
 –торакалнапункција –2

Кардиоваскуларнахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањео:
 –основнојпатологијиидијагностициваскуларнихболести
 –индикацијамаиврстамаоперативнихзахвата
 –основамавантелесногкрвотока
 –оперативнимприступимавеликимкрвнимсудовима
 –артеријскојивенскојанастомози
Спецyализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –анастомозукрвнихсудоваилишаввеликогсуда –3
 –препарацијавеликихсудова –4

Нефрологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –препознавањасиндромаболестибубрега
 –оценефункцијебубрегаиседиментаурина
 –обрадеболесникасаартеријскомхипертензијом
 – препознавања и решавања најчешћих поремећаја воде,

електролитаиацидобазнеравнотеже
 –конзервативногрешавањахроничнебубрежнеслабости
 –дозирањалековакодхроничнебубрежнеслабости
 –индикацијазабиопсијубубрега
 –основаимуносупресивноглечењаболесникасатрансплан-

тираним бубрегом и препознавања најчешћих компликација (на
хоспиталномодељењу)

 –принципимахемодијализеиперитонеалнедијализе
 – дијализниммембранама, дијализним течностима и мони-

торима
 –васкуларнимприступимазахемодијализуиприступимаза

перитонеалнудијализу
 –акутнојихроничнојдијализи
 – плазмаферези, имуноадсорпцији, ЛДЛ-аферези, хемопер-

фузији
 –акутнимихроничнимкомпликацијамадијализе (уцентру

задијализу)
 – препознавању и обради најчешћих компликација после

трансплантацијебубрега(уцентрузатрансплантацијубубрега)

Дијагностичкаиинтервентнаурорадиологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањаиз:
 –дијагностичкихрадиолошкихметодауурологији(основне

рентгенске дијагностике уротракта, ултразвук, скенер, магнетна
резонанца)

 –перкутаномприступубубрегу(перкутананефростома,пер-
кутанапункцијабубрежнецисте,

 – перкутано постављање уретералног катетера, перкутана
дилатацијауретералнестенозе)

УРОЛОГИЈА
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнапрактич-

нознањео:
 – анатомији, физиологији, патофизиологији и патологији

надбубрега,бубрега,уретера,мокраћнебешике,простатеисеме-
нихкесица,уретреиспољнихгениталија (тестиса,овојница,се-
мевода)

 –лабораторијскиманализамакрвииурина,прегледуекспри-
матапростатеисеменетечности

 –индикацијамаитехнициизводењаследећихинструментал-
нихиспитивања

 –ендоскопијауретре,мокраћнебешике,уретераишупљине
бубрега(уретроскопија,

 –цистоскопија,уретерореноскопија)
 –биопсијикљештицамаиаспирацијом
 –уродинамскомиспитивањугорњихидоњихмокраћнихор-

гана
 –увођењууретералнихкатетераиунутрашњихсплинтова
 –ултразвукумокраћнихорганаитрбуха
 –пункцијимокраћнебешикеибубрега
 –индикацијама,технициивредностирентгенскихиспитива-

њау урологији (прегледни снимакурогениталног тракта, цисто-
грам, интравенска урографија, уретрографија, ретроградна пије-
лографија,ангиографија)

 – индикацијама и вредности изотопских испитивања, CT и
магнетнерезонанценаподручјуурологије

 –индикацијамаикотраиндикацијамазаконзервативноиопе-
ративнолечењеболестиуротракта

 –лечењуфункционалнихсметњиуротракта(електричнасти-
мулација,вежбезајачањемишићакарличногдна)

 –преоперативнојприпремиболесниказаоперацију
 –послеоперативномлечењу,заједносаентералномипарен-

тералномисхраном
 –фармакотерапијиуурологији
 –спречавањуилечењупослеоперативнихкомпликација
 –спремањуболесникаипрогностичкојпроценикодуроло-

шкихболести
 –минималноинвазивномлечењууурологији(TUEVAP,тер-

мотерапија,стентови)
 –дезинтегративнимметодамаулечењукалкулозеуринарног

тракта(ESWL,URS,PNLP)
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:

ОПЕРАТИВНИЗАХВАТИ(ВЕШТИНЕ)
КОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТТРЕБАДА
УРАДИНАУРОЛОШКОЈКЛИНИЦИ

ОПЕРАТИВНИРАД
Оперише
Потребанбројурађенихоперација
1.Нефростомијаоперативна2 –5
2.Ампутацијапениса1
3.Радикалнаорхиектомија5
4.UCN2 –5
5.Уретерокутанеостомија5 –10
6.Операцијестресинконтиненције3 –5
АСИСТИРА
Потребанбројурађенихоперација
7.Лигатурадорзалневенепениса10
8.Парцијалнацистектомија1
9.Нефректомијасекундарнаитеза10
10.Уретероцистонеостомија5
11.Уретерокутанеостомија5
12.Перинеостомија2
13.Уретероколостомија2
14.Имплантацијапенилнихпротеза1 –2
15.Реваскуларизацијапениса2
16. Микрохирурска епидидимо-деференцијална анастомоза

1 –5



17.Имплантацијасперматоцеле5
18.Операцијехипоспадије1 –5
19.И.имфаденектомијаретроперитонеална5
20.Радикалнанефректомија5 –10
21.Уретеропијелицнепластике5 –10
22.Нефректомијепарцијалне2 –5
23.Suturaveziko-вагиналнефистуле3 –5
 –Уретрорафија
 –ТУРтуморамокраћнебешике10
 –Нефроуретеректомија5 –10
 –Нефролитотомијалонгитудинална3 –5
 –UCNкодфистулауретеровагиналних2-3
 –TURпростатае+уретротомијаинтерна10-20
 –Цистектомијатотална3-5
 –Паннефректомија5
 –Пластикауретре5
 –Ilealconduit5
34.Везикоинтестинопластика5
35.Уретерореноскопија5
36.ЕSWL20
37.Трансплантацијабубрега2-5
ЕНДОСКОПСКИРАД
Потребанбројурађенихоперација
38.Прегледпростатеултразвуком5
39.TURтуморамокраћнебешике5
40.TURпростате5
41.Перкутананефростомија5
42.Бузирањеуретралнихстеноза10
43.Уретротомијаинтерна2
44Перкутананефролитолапаксија6
45.Лапароскопскеинтервенцијеуурологији8

ОПЕРАТИВНИЗАХВАТИ(ВЕШТИНЕ)
КОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТТРЕБАДА
УРАДИУМАТИЧНОЈУСТАНОВИ

ОПЕРАТИВНИРАД
ОПЕРИШЕ
Потребанбројурађенихоперација
46.Циркумцизија20
47.Френулотомија10
48.Операцијехидроцеле10
49.Орхиектомијаобична5 –10
50.Епидидимектомија5
51.Биопсијатестиса10 –20
52.Цистостомија 5 –10
53.Цистолитотомија5
54.Операцијаварикоцеле20
55.Лапаротомијазаперитонелнудијализу20
56.Пијелолитотомија10 –20
57.Уретеролитотомијалумбална10
58.Нефректомијалакшапримарна10 –20
59.Простатектомијатрансвезикална5 –10
60.Descensustestis10
АСИСТИРА
61.Епидидимектомија5
62.Пијелолитотомија10
63.Уретеролитотомија10
64.Цистостомија10
65.Цистолитотомија5
66.Аблацијатуморамокраћнебешике5
67.Операцијаварикоцеле5
68.Орхиектомијарадикална5
69.Нефректомијапримарна10
70.Уретеролитотомијапелвичнаиилијачна10
71.Простатектомија10
72.Нефростомија10
73.Ампутацијапенисапарцијална5
74.Пијелолитотомијасекундарна10
75.Уретеролитотомијасекундарна10
76.Нефролитотомијаобична10
77.Descensustestis5
78.Ресекцијацистебубрега1
ЕНДОСКОПСКИРАД

79.Катетеризацијамокраћнебешике100
80.Цистоскопијаексплоративна50
81.Цистографија20
82.Уретроцистографија20
83.Троакарцистостомија10
84.Уретроцистоскопијаексплоративна20
85.Пункцијамокраћнебешике10
86.Бимануелнитусе20
87.Биопсијапростатеиглом –трансперинеална20
88.Катетеризацијауретера30
89.Електролитотрипсијакаменамокраћнебешике5

ПрограмВаскуларнехирургије

IЦиљинаменаспецијализације
Циљинаменаспецијализацијеизваскуларнехирургијејесте

организовање теоријске и практичне едукације васкуларних хи-
рургакојићебитиустањудадијагностикују,оперативноиендо-
васкуларнозбрињавајуповредекрвнихсудова,акутнаихронична
васкуларнаобољења.

ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА
Одвијасетоком4годинепоследећимпредметима:
II.1.ХИРУРГИЈАСУПРАОРТНИХГРАНА 6месеци
Специјализант савладава теоријска и практична знања из

области стенозантно оклузивна болест каротидних и вертебрал-
нихартерија,кинкингкаротиднихартерија,анеуризмекароудних
идругихартеријалуакаорте,туморкаротидногтела,анатомскеи
екстранатомске процедуре на супраортним гранама, супраклави-
куларнаресекцијапрвогребра,ресекцијацервикалногребра,пре-
сецање скаленскогмишића, дијагностикаи лечењеМbRaunaud,
итд.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичне

едукације:
 –конвенционалнакаротиднаендартеректомија –6о,10а
 –еверзионаендартеректомија –10о,20а
 –анатомскеиекстраанатомскереконструкцијеартеријалука

аорте –3о,10а
 – хирургија TOS-а (ресекција цервикалног, I ребра, остале

процедуре) –3о,5а
II.2ХИРУРГИЈАТОРАКАЛНЕАОРТЕ

(ТОРАКОАБДОМИНАЛНЕАОРТЕ
ИТОРАКАЛНИХГРАНА) 3месеца

Специјализант савладава теоријско и практично знање из
области из области торакоабддоманалних анеурзми (етиологија,
клиника,дијагностика,принципилечења,интраоперативниприн-
ципи аутотарнсфузија, анестезиолошки реанимациони и хирур-
шкипоступци)

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације

 –торакотомија5о,5а
 –хирургијаторакалнеаорте5а
 –хирургијаторакоабдоминалнеаортеивисцералнихграна5а
II.3.ХИРУРГИЈААБДОМИНАЛНЕАОРТЕ 6месеци
Специјализант савладава теоријско и практично знање ети-

опатогенезе, дијагностике, клинике, и лечења стенозантно оклу-
зивнеболести,анеурзиматскеболестиидругихпатолошкихстања
абдоминалнеаортеињенихграна

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације:

 – ресекција анеуризме абдоминалне аорте и интерпозиција
графта –5о.10а

 – ресекција анеуризме абдоминалне аорте и аортобиилија-
калнаилиаортобифеморалнареконструкција –5о,10а

 – аортобифеморална реконструкција кодМb. Leriche  – 7 о,
10а

 – решавање оклузивно стенозантних промена на висцерал-
нимгранамаабдоминалнеаорте –5а

 –реноваскуларнахипертензија –1о,5а
 –ретроперитонеалнитумори –5а
 –екстраанатомскереконструкције –2о,5а
 –аортоентеричнефистуле –3а
 –хирургијапортнехипертензије –1а,2п
 –имплантацијакадаверичногхомографта –3а



II.4.ХИРУРГИЈАПЕРИФЕРНИХАРТЕРИЈА 6месеци
Специјализант савладава теоријско и практично знање ети-

опатогенезе, дијагностике, клинике и лечења стенозантно оклу-
зивнеболести (атеросклероза,диабетска ангиопатија, другаобо-
љења) периферних артерија. Посебно, специјализант треба да
овладатзв.консензусдокуметима:дијабетскостопало,криотична
исхемија доњих екстремитета, анеуризме поплитеалне артерије
итд,каоибазичнимхируршкимпринципима(сутуракрвногсуда,
ендартерецтомија,patchпластица,интерпозицијаграфта,bypass).

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације:

 –трансфеморалнаемболектомија –10о,10а
 –транспоплитеалнаемболектомија –10о,10а
 –трансбрахијалнаемболектомија –5о,5а
 –профундопластика –5о,10а
 –феморопоплитеалниbypassсинтетскимграфтом –7о,10а
 –феморопоплитеалниbypass(силии)аутовенскимграфтом

 –10о,10а
 –феморопоплитеокруралниbypassреверзниилиinsity –10

о,10а
 –операцијеанеуризмепоплитеалнеартерије –3о,5а
II.5ХИРУРГИЈАВЕНСКОГСИСТЕМА

ИЛИМФАТИКА 4месеца
Специјализант савладава теоријско и практично знање ети-

опатогенезе, клинике, дијагностике и лечења тромбофлебитиса,
флеботромбозе,хроничногвенског застоја, венскихулкуса,лим-
фногзастојаиартериовенскихмалформација.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације:

 –тромбофлебитисушћаv.saphenaemagne –1о,5а
 –тромбектомијекодфлеботромбозе –2о,5а
 –хирургијаперфоратораиповршнихвена –20о,30а
 –хирургијадубокихвена –3о,5а
 –креирањеартериовенскихфистулазахемодијализу –5о,5а
II.6.ТРАНСПЛАНТАЦИОНАХИРУРГИЈА 2месеца
Специјализант савладава теоријско и практично знање из

областитрансплантацијеоргана.Менторсвојимпотписомпотвр-
ђуједајеспецијализантобавиоминимумпрактичнеедукације:

 –трансплантацијабубрега –3а
 –трансплантацијајетре –1а,3п
II.7.ЕНДОВАСКУЛАРНЕПРОЦЕДУРЕ 3месеца
СпецијализантсавладаватеоријскоипрактичнознањеPTA,

пласирањастентова,стентграфтова,кавафилтера.
Специјализантнајмањедвамесецапроводиу(иностраном?)

центругдесерутинскиобављајуендоваскуалрнипоступци.
II.8.ДИЈАГНОСТИКАВАСКУЛАРНИХ

ОБОЉЕЊА 3месеца
Специјализантсавладаватеоријскоипрактичнознањенеин-

вазивне(DopplerUZдијагностике:котинуалнииCDS)иинвазив-
недијагностике(ангиографија,CT,NMR),патохистологије.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације:

 –мерењеABI –30
 –транслумбалнааортографије –10,
 –селективнеангиографије –5,10
II.9.ПОВРЕДЕКРВНИХСУДОВА 6месеци
Специјализантсавладаватеоријскоипрактичнознањедијаг-

ностикеитретманаизолованих,комбинованихповредааретријаи
венакаоипринципезбрињавањаполитрауме.Менторсвојимпот-
писомпотврђуједа јеспецијализантобавиоминимумпрактичне
едукације:

 –лигатуракрвногсуда –сутурадиректа –5о
 –patchпластика –10о,10а
 –интерпозицијаграфта –7о,10а
 –bypassпроцедуре –5о,10а
II.10ПАЛИЈАТИВНАВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА2месеца
Специјализант савладава теоријско и практично знање из

области дорзалне и лумбалне симатектомије и ампутационе хи-
рургије.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукације

 –дорзалнасимпатектомија-3о,3а
 –лумбалнасимпатектмија –5о,5а
 –потколенеампутације –10о,10а

 –натколенеампутације-10о,10а
 –осталеампутације30,5а
II.11.КАРДИОХИРУРГИЈА 6месеци
Специјализантсавладаватеоријскеипрактичнеосновекар-

диохируршкихпроцедура,применеЕККивођењепостоператив-
ногтока.

Утокурадапотребнодаобави:
 –Стернотомија –5о,5а
 –Повредесрца –3а
 –Пункцијаперикарда3о,5п
 –Канилисање –10о,30а
 –Заменавалвуле –30а
 –Аортокоранарниbypass –30а
II.12.ОСТАЛО(граничнеобласти) 1месец
Специјализантсавладаватеоријскоипрактичнознањереша-

вањаинфекцијаграфта,каоиусвајањепринципаприменегранич-
них терапијских агенаса (хипербарична оксигенотерапија, физи-
калнатерапија).

Уградњаизаменапејсмекера

18.Абдоминалнахирургија
(72месеца)

Циљинамена
Специјализацијеизабдоминалнехирургијејестетеоријскаи

практичнаедукацијаусмислуформирањепрофилаабдоминалног
хирурга,којићебитиустањудаупраксизбрињавасвастања,ка-
коиздоменахируршкереаниматологије,такоисвахроничнахи-
руршкаобољења,чијерешавањепосвојојспецифичностизадире
удоменускоспецијализованепроблематикеабдоминалнехирур-
гије.

Специјализацијаабдоминалнехирургијетраје6година!При
томеспецијализантпрвосавладаваОПШТИДЕО,утрајању2го-
дине,азатимиПОСЕБНИДЕО(утрајањуод4године)

ПОЧЕТНИ(ОПШТИ)ДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА(обавезан
засвехируршкеспецијалностиутрајањуод2годинеиможесе
обавитиурегионалнојздравственојустанови,илиуспецијализо-
ванојуниверзитетскојклинициодн.институту).

(ЛЕГЕНДА:а –асистира;о –оперише)
1.3.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељна практична знања о механизмима биолошке одбране ор-
ганизма од инфекције, о патогеним микроорганизмима, као про-
узроковачима инфекције уопште, о превенцији и лечењу хемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратиитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекцијеизазавнеграм-негативнимбацилима,клостридијалнеидр.
анаеробнеинфекције,актиномикотичнеинфекције,инфекцијеиза-
заванеграм-негативномфлором,гљивичнеивируснеинфекције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива(о)...................10
 –обрадапанарицијума(о)...................................6
 –обрададијабетичнегангрене(о)......................2
1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 7месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтраабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)...........................................5
 –укљештенекиле................................................5(а);5(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)..............2
 –сутураперфоративногулкуса(о).......................2
 –анастомозатанкогцрева(о).........................6
1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈА 9месеци
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаслећатеоријсказнања:
 –функционалнаантомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопатогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)



 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-
трауматизованих

 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-
гекости)

 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатр-
буха

 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји,хидро-електролитскидисбаланс,посттрауматскепси-
хозеидр.делирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему
 –индикацијезаургентнимоперативнимзахватимаутра уми

иполитрауми
 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализантјетакођедужандаурадиследећехир.проце-

дуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о).....15
 –репозицијапрелома(о).................................................15
 –пункцијазглобногизлива.(о).......................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)...........................10
 –дијагностичкаартроскопија(о).......................................5
 –обрадавеликухдефекатамекихткива(о).....................20
 –торакалнадренажа(о)...................................................5
 – једноставнаостеосинтезасаодстрањивањемостеосинтет-

скогматеријала(о).....................................10
1.4.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

САРЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-плумоналнереанимације.

Специјализантјетакођедужандаурадиследеће:
 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихир.захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизвођењу25регионалниханестезија
 –пласирање1оцентралнихвенскихкатетера(CVK)
1.5.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.6.ОПЕКОТИНЕ 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаопекотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедиајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкиаспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеу

ра ту
Специјализантодрађујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о)......................................1
 – некректомија са примарном тангенцијалном ексцизијом

(о).....5
 –некректомијасаексцизијомдофације(о)............................2

 – узимање ауотрансплантата кожеWатsоn-овим ножем или
електричнимдерматомом(о)...............................................10

 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –фасциотомија(о)......................................................................1
1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такођесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено, пред 3-чланом комисијом (ментор и два члана), полаже
главниколоквијум (оценасеуписујеу специјалистичкииндекс),
ионпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
хирургије.

ПОСЕБНИДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ(траје4годинеимо-
жесеобавитиискључивоузатоодређенојспецијализованојуста-
нови –универзитетскојклинициилиинституту).Токомовогдела
специјализције,специјализантједужандаобавииобавезну,зако-
номпрописану,ДВОСЕМСТРАЛНУнаставу.

1.1.УРОЛОГИЈА 3месеца
Специјализантусвајаследећазнањаисавладаваследећеве-

штине:
 –дијагностикаиочитавањеRTGснимакауротракта
 –дифренцијалнадијагнозаобољењауротракта
 –акутнискротум(акутниорхиепидидимитис,торзијатестиса)
 –диференцијалнадијагнозахематурије
 – решавање акутне ретенције урина (катетеризације, супра-

пубичнацистостомија)
 – операције код неспуштеног тестиса (орхидопексија), код

хидрокеле,сперматокеле,варикокелеифимозе
 –операцијекодкалкулозеуротракта
 –цистоскопија
 –трансуретралнапростатектомија
 –испитивањеуродинамикеинеурогенабешика
Специјализантједужандаурадиследеће:
 –катетеризацијамокраћнебешике........................................30
 –цистоскопија...............................................................(а)3;(о)3
 –орхидопексија.............................................................(а)3;(о)5
 –операцијахидрокеле..................................................(а)3;(о)2
 –операцијафимозе(циркумцизија).............................(а)3;(о)5
 –перкутанацистостома........................................................(о)1
 –сутурамокраћнебешике............................................(а)2;(о)2
 –нефректомија..............................................................(а)3;(о)2
1.2.ТОРАКАЛНАХИРУРГИЈА 2месеца
Специјализантусвајатеоријкаипрактичназнањакојасеод-

носе на дијагностичке поступке и терапијске принципе патоло-
шкихстањавезанихзагруднухирургију.Притомемораовладати
практичним вештинама торакалне пункције, торакалне дренаже,
елективнеиургентнеторакотомије,каоихемостазекодповреда
плућногпаренхима.

Специјализанттакођетребадаурадиследеће:
 –торакалнапункција.................................................................5
 –торакалнадренажа................................................................10
 –торакотомија................................................................(а)5;(о)5
 –затварањеторакотомије.............................................(а)5;(о)5
 –операцијаструме........................................................(а)5;(о)2
1.3.ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА 4месеца
Специјализантстичетеоријскаипрактичназнањаизфизио-

логијеипатофизиологијекардиоваскуларногсистема,индикаци-
јамазадијагностичкепоступкеихируршкезахватенаартеријама,
каоишавнетехникенаартеријамаивенскомсистему.

Специјализант јетакођедужандатокомовогделакружења
урадиследеће:

 –емболектомија............................................................(а)2;(о)3
 –шавартерије...............................................................(а)3;(о)2
 –препарисањеабдоминалнеаорте..............................(а)3;(о)4
 –препарацијафеморалнихкрвнихсудова..................(а)3;(о)4
1.4.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника:
 –ендотрахеалнаинтубација
 –употребаапаратазаасистиранувентилацију
 –индикацијезаприкључивањехируршкогболесниканаре-

спиратор



 – индикације и начини превођења хируршког болесника са
асистираневентилацијенаспонтанодисање

 –интерпретација(тумачење)гасниханализакрвиидр.лабо-
раторјскиханализа

 –овладавањеосновимапарентералнеисхране
Специјализантсавладаваследећевештине:
 –пласирањецентралногвенскогкатетера.............................20
 –артеријскапункција..............................................................20
 –заменаендотрахеалнеканиле...............................................5
1.5.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈАСАОСНОВАМА

ХИРУРШКЕЕНДОСКОПИЈЕ
ИУЛТРАЗВУКА 6МЕСЕЦИ

Савладавањеследећихтеоријскихипрактичнихзнања:
 –дијагностикаитерапијагстроентеролошкихбољења
 –индикацијезаонзервативнимлечењеморганадигестивног

тракта
 –мултидисциплинарниприступулечењуобољењадигестив-

ногтубуса,јетреипанкреаса
 –основнипринципиприменеултрасонографијеугастроен-

терологији
 –основнипринципихируршкеендоскопије
Специјализантсавладаваиследећедијагностичкепроцедуре:
 –езофагогастродуоденоскопија..............................................10
 – ињекциона склеротерапија у лечењу крварења из горњих

партијадигстивногтракта.......................................................5
 –ректоскопија..........................................................................20
 –колоноскопија........................................................................20
1.6.ОНКОЛОГИЈА 3месеца
Специјализант се упознаје са следећим теоријским и прак-

тичнимзнањима:
 –етиопатогенезаиимунологијамалигнихтуморадигестив-

ногтракта,патофизиологијамалигномадигестивногтракта
 –дијагностичкеметодеипоступциулечењумалигномади-

гестивногтракта(Rtg,ендоскопија,аспирационабиопсија,ултра-
сонографија,сцинтиграфија,лимфосцинтиграфија,CT.,NMR)

 – хистолошка верификација и типизација (диференцирање)
туморадигестивногтракта

 –TNMидр.класификацијемалигнихтумора
 – хирургијамалигних тумора (оперативнилечењеи комли-

кације)
 –интердисциплинарни(конзилијарни)приступулечењума-

лигнихтумора(радиотерапија,хемотерапија,ендокринатерапија,
имунотерапија,генскатерапија

 –основнипринципиинтраартеријскехемиотерапије
 –рехабилитацијаболесникалечениходмалигнома
 –регистрацијаистатистичкаобрадамалигнихболесника
1.7.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 28месеци
Специјализантусвајаследећатеоријскаипрактичназнања:
 –хируршка(топографска)анатомијатрбушногзидаиинтра-

абдоминалнихоргана
 –физиологијаипатофизиологијадигестивногтракта
 – дијагностичкеметодеипоступци у клиничкој патологији

абдомена
 –хируршколечењеакутнихихроничнихпатолошкихстања

дигестивногтракта
 –минималноинвазивнеилапароскопскепроцедуреуабдо-

миналнојхирургији
 –постоперативнекомпликацијеухирургијиабдоменаињи-

ховорешвање
Специјализанттребадаурадиследећехируршкепроцедуре:
 –абдоминоцентеза(абдоминалнапункција)....................(о)20
 –операцијапрепонскекиле.....................................(а)20;(о)20
 –апендектомија.........................................................(а)30;(о)30
 –постоперативнакила..........................................................(о)6
 –хемороидектомија...................................................(а)10;(о)10
 –перианалнафистула...........................................................(о)5
 –операцијапилонидалногсинуса...............................(а)5;(о)5
 – пластика (постоперативна кила) предњег трбушног зида

...............(а)3;(о)3
 –конвенционална(класична)холецистектомија...(а)10;(о)10
 –лапароскопскахолецистектомија...........................(а)3;(о)15
 –холедохотомијасаТ-дренажом.................................(а)3;(о)5
 –сутураперфоративнгулкуса...................................(а)5;(о)10
 –гастростомија.............................................................(а)3;(о)2

 –нутритивнајејуностомија.........................................(а)4;(о)5
 –илеостомија................................................................(а)3;(о)2
 –биполарнаколостомија..............................................(а)3;(о)3
 –операцијапоХартман-у............................................(а)1;(о)1
 –резекцијатанкогцревасаанастомозом..................(а)6;(о)4
 –шавдебелогцрева....................................................(а)3;(о)2
 –спленектомија.............................................................(а)3;(о)3
 –гастроентероанастомоза............................................(а)2;(о)1
 –резекцијажелуца(BI;BII)..........................................(а)3;(о)6
 –операцијахијаталнехернијепоНиссен-у........................(а)1
 –трункалнаваготомија.................................................(а)1;(о)1
 –селективнаваготомија...............................................(а)1;(о)1
 –билиодигестивнаанастомозапоРоуx-у...................(а)4;(о)5
 –операцијаехинококнецистејетре............................(а)3;(о)3
 –трансдуоденалнасфинктеропластика......................(а)3;(о)1
 –биопсијајетре.............................................................(а)3;(о)2
 –шавјетрекодповреда................................................(а)3;(о)3
 –левалобектомијајетрејетре.....................................(а)3;(о)3
 –деснахемиколектомија..............................................(а)3;(о)5
 –левахемиколектомија................................................(а)3;(о)5
 –предњарезекцијаре ктумапоДиxон-у.....................(а)4;(о)5
 – абдоминоперинеална ампутација ре ктума по Миллес-у

..............(а)4;(о)1
 –тоталнаколектомија...........................................................(а)3
 –цервикалнаезофагостомија......................................(а)3;(о)1
 –сутураторакалногједњакакодповреда...................(а)1;(о)1
 –тоталнагастректомијасалимфаденектомијом.......(а)4;(о)5
 –езофагектомијакрозторакотомију...........................(а)2;(о)1
 –трансхијаталнаезофагектомија................................(а)2;(о)1
 – реконструкција једњака (колопластика; гастропластика)

................(а)2
 –цефаличнадуоденопанкреатектомија(Wхиппле)....(а)3;(о)1
 –дисталнапанкреатектомија.......................................(а)2;(о)1
 –Wirsungo-јејуностомија(Puestow).....................................(а)1
 –некросектомијакоднекротичногпанкреатитиса....(а)2;(о)2
Специјалзантјетакођедужандатокомспецијализацијепро-

ведепопредлогументора4месецанаодељењуабдоминалнехи-
рургијеунекојиностранојустанови.

19.Васкуларнахирургија
(72месецa)

Специјализација васкуларне хирургије траје шест година.
СастојиизОПШТЕГиПОСЕБНОГДЕЛА.

IОПШТИДЕОдеотраједвегодинеисастојисеизследећих
области: хируршке инфекције; абдоминална хирургија; ургентна
хирургија –трауматологија;анестезиологијасареаниматологијом
иинтензивномтерапијом;пластичнаиреконструктивнахирурги-
ја;груднахирургија,урологија,ендокринахирургијаионколошка
хирургија.

I.1.Хируршкеинфекције(1месец)
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска као и

практична знања о: механизмима биолошке одбране организма
одинфекције;проузроковачимаинфекције;превенцијиилечењу
хемотерапеутицима, антибиотицима; и о имунизацији. Посебну
пажњутребаобратитина:стафилококнеистрептококнеинфекци-
је;еризипел;инфекцијеизазванеграм-негативнимагенсима;кло-
стридијалнеидругеанаеробнеинфекције;игљивичнеинфекције.
Кандидатјеобавезандасавладабазичнатеоријска,каоитемељна
практична знања о хируршкој профилакси, асепси и антисепси,
стерилизацијиидезинфекцији.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихута-
бели1.

Табела1.Хируршкеинфекције
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Обрадаинфициранихмекихткива - - 10случајева
Обрадапанарицијума - - 6случајева
Обардадијабетесногстопала - - 3случаја



I.2.Абдоминалнахирургија(8месеци)
Специјализанттребадасавладаиусвојитемељнатеоретска

ипрактичназнањавезанозахируршкеприступе,затварањеабдо-
моминалнихинцизија,дренажеиосновнеабдоминалнеоператив-
незахвате(гастродуоденум,жучнакесаипутеви,танкоидебело
црево) као и основне поступке у лечењу акутних абдоминалних
стања(синдромперитонитиса,илеусаиинтраабдоминалногкрва-
рења).

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихута-
бели2.

Табела2.Абдоминалнахирургија
Процедура Предвиђенаактивностспецијализанта

Посматра Асистира Оперише
Ингвиналнахернија 5 10случајева 5случајева
Лапаротомијаизатварањелапарот.Ране 5 20случајева 10случајева
Дехисценијалапротомнеране - 5случајева 2случаја
Вентралнахернија 3 3случајева 2случаја
Анастомозатанкогцрева - 7случајева 5случајева
Ресекцијажелуца 3 5случајева -
Холецистектомија 5 10случајева 2случаја
Хартмановапроцедура 5 5случајева 2случаја
Хемиколектомија 5 3случајева -
Сутураперфоративногулкуса 3 3случаја 1случај
Апендектомија - 5 2
Пункцијаабдомена 5 - 2
Спленектомија 3 3случајева 2случаја
Сутурајетре - 3случаја -
Ресекцијеједњака 3 2 -

I.3.Ургентнахирургија–трауматологија(6месеци)
Специјализант требада савлада теоријскаипрактична зна-

ња која се односе на: етиопатогенезу и класификацију повреда;
реанимацију и терапију трауматизованих и политра уматизова-
нихболесника,односнодругихсистемскихкомпликацијатра уме
(тромбоемболија, масна емболија, респираторне компликације,
дигестивнипоремећаји,хидроелектролитскидисбаланс,посттра-
уматске психозе и друга делирантна стања); дијагностичке по-
ступкенаконтра умеабдомена,грудногкошаилокомоторногси-
стема;конзервативнолечењепреломакостијуиповредакичменог
стуба;дијагнозу,диференцијалнудијагнозаитерапијуразличитих
шокних стања (трауматски, хеморагијски, септични, кардиогени,
МОД, МОФ); оперативне захвате на коштано-зглобном систему
наконтрауме.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихута-
бели3.

Табела3.Ургентнахирургија
Процедура Предвиђенаактивностспецијализанта

Посматра Асистира Оперише
Екстензија костију екстремитета код
прелома

5случајева 5слуачајева 1

Репозицијапрелома,остеосинтеза 5случајева 10случајева 1
Пункцијазглобногизлива 3 3случајева 2случаја
Апликацијаспољашњегфиксатора 2случаја 5случајева -
Обрадавеликихдефекатамекихткива - 5случаја 10случајева
Трахеостомија* 2случаја 3случаја 3случаја

I.4.Анестезиологијасареаниматологијомиинтензивном
терапијом(2месеца)

Специјализнатусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-
налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-пулмоналнереанимације.Усвајазнањаизобласти
интензивненегехируршкихболесника.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихута-
бели4.

Табела4.Анестезиологијасареаниматологијомиинтензивном
терапијом

Процедура Предвиђенаактивност
специјализанта

Посматра Асистира Изводи
Учешћеу20општиханестезија 10 10 -
Ендотрахеалнаинтубација 5 5 5
Суделовањеу10кардиопулм.
Реанимација

4 4 2

Учествујеу10регионалниханестезија 4 4 2
Кардиопулмоналнареанимација 4 4 2
Регионалнаанестезија - 5случајеваа 5случајева
Пласирањецентралногвенскогкатетера - 5случајева 5случајева

I.5.Пластичнаиреконструктивнахирургија–опекотине
(1месец)

Специјализант усваја теоријска и практична знања која се
односе на примену слободних кожних трансплантата, односно
кожно-мишићних режњева са микроваскуларним анастомозама.
Усвајазнањаизобластитретманаопекотина.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантобавио
минимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихутабели5.

Табела5.Пластичнаиреконструктивнахирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Примарнаобрадавећеопекотине 5 3 1
Некректомијасатангенцијалноминцизијом 3 2 -
Некректомијасаексцизијом 3 2 -
АутотрансплатанткожеWатсон-овимножем - 5случајева
Аутотрансплатанткожеелектр.Дерматомом - 5случајева
Прекривање дефекта кожно-мишићним ре-
жњемузкреиррањемирковаскуларенихана-
стомоза

- 5случајева

I.6.Груднахирургија(3месеца)
Специјализантсеобучавазаотварање,затварањеидренажу

груднедупље,иупознајесеосновнимоперативнимзахватима.
Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-

виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихута-
бели7.

Табела7.Груднахирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Торакотомија и затварање торакотомне
ране

5 10случајева 5случаја

Торакалнедренаже 5 10случајева 5случајева
Торакалнапункција 5 5 5
Рендгеноскопија 10 - 5
Ресекцијеплућа 5 5случајева -

I.7.Урологија(1месец)
Специјализантсавладаваосновнатеоријскаипрактичназна-

њакојасеодносена:пласирањецистофикса;сутурумокраћнебе-
шике;сутуруиреконструкцијууретера,уретероцистонеостомуи
нефректомију.

Табела7.Урологија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Пласирањецистофикса 3 3слуачаја 3случаја
Сутурамокраћнебешике 3 3случаја 2случаја
Сутураиреконструкцијауретера 3 5случајева 2случаја
Уретеронеоцистостома 3 5случајева -
Нефректомија 3 5случајева 1случај

I.8.Ендокринахирургија(1месец)
Специјализантсавладаваосновнатеоријскаипрактичназна-

њакоја сеодносенаобољењатиреоиднеинадбубрежнежлезде



(хипертиреоза, тиреотоксичнакриза,хипотиреоза, адреналнаин-
суфицијенција,ЦусхинговСy,феохромоцитом).

Табела8.Ендокринахирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Тиреоидектомија - 15слуачаја 2случаја
Адреналектомија - 5случајева -

I.9.Хируршкаонкологија–(1месец)
Специјализант се упознаје са основама хируршког лечења

малигнихболести.Усвајабазичнеонколошкохируршкепостула-
теудијагностициииндикацијамазаоперативнолечење(малигни
меланом,карциномдојке,туморимекихткива).
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Малигнимеланом –ексцизија 5 5слуачаја -
Мастектомија 10 5 -
Туморимекихткива 5 5

Напомена:
ТеоријскаипрактичнанаставаћесезаспецијализантеКли-

никезаваскуларнухирургијуИнститутазаКВБКЦСиИнститу-
тазаКВБ„Дедиње“обављатиунаставнимбазамаМедицинског
факултетауБеограду. За специјализантеиздругихустановадео
наставесеможеобавитииуматичнимкућама.

Након завршеногОПШТЕГДЕЛА, спцијализант пред 3-чла-
ном комисијом (ментор и два члана), полаже главни колоквијум
(оценасеуписујеуспецијалистичкииндекс),ионпредстављауслов
задаљинаставакспецијализацијеуоквируПОСЕБНОГДЕЛА.

II.ПОСЕБНИДЕО –ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА
Посебни део траје четири године и састоји се од следећих

области:хирургијасупрааортнихграна;хирургијаторакалнеито-
ракоабдоминалнеаорте;хирургијаабдоминалнеаорте;хирургија
перифернихартерија;хирургијавенскогилимфногсистема;тран-
сплантационахирургија;ендоваскуларнепроцедуре;дијагностика
васкуларнихобољења;ургентнаваскуларнахирургија;палијатив-
наваскуларнахирургија;кардиохирургија.

II.1.Хирургијасупрааортнихграна(6месеци)
Специјализантсавладаватеоријскаипрактичназнањакојасе

односена:стенозантно-оклузивнуболестсупрааортнихграна;кин-
кингикојлингкаротиднихартерија;анеуризмесупрааортнихграна;
туморкаротидног тела; анатомскеи екстранатомскепроцедурена
супрааортнимгранамаисиндромгорњегторакланоготвора.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихута-
бели1.

Табела1.Хирургијасупрааортнихграна.
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Конвенционална каротидна ендартеректо-
мија

5 5случајева 3случаја

Еверзионакаротиднаендартеректомија 5 20случајева 7случајева
Кинкингикојлингкаротиднихартерија 3 7случајева 2случаја
Анеуризмакаротиднеартерије 3 2случаја -
Екстраанатомскереконструкције 5 5случајева 2случаја
Анатомскереконструкције 5 2случаја -
Реконструкцијавертебралнихартерија 3 1случај -
Третмансиндромагорњегторакалнготвора 5 3случаја -
Туморкаротидногтела 3 3случаја -

II. 2.Хирургија торакалне и торакоаабдоминалне аорте
(3месеца)

Специјализант савладава теоријско и практично знање ко-
је се односинаобољења торакалнеи торакоабддоманлане аорте
(анеуризме,коарктација,артеритиси...)

Менторсвојимпотписомпотврдјуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели2.

Табела2.Хирургијаторакалнеиторакоабдоминалнеаорте
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Анеуризматоракалнеаорте 5случајева 5случаја -
Анеуризматоракоабдоминалнеаорте 5 5случајева -

II.3.Хирургијаабдоминалнеаорте(6месеци)
Специјализант савладава теоријско и практично знање које

сеодносинастенозантно-оклузивнуианеурзиматскуболестабдо-
миналенаортеоњенихграна.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели3.

Табела3.Хирургијаабдоминалнеаорте
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

РесекцијаАААиинтерпозицијаграфта 5 15случа-
јева

2случаја

Ресекција ААА и аортобиилијакална или
аортобифеморалнареконструкција

5 15случајева 3случаја

М.Лерицхе,АФФреконструкција 5 10случајева 3случајеа
Реконструкцијависцералнихграна 3 3случаја -
Реноваскуларнахипертензија 2 2случаја -
Екстраанатомскепроцедуре(АxФФ,Цросс
Овер,Трансобтураторна)

5 10случајева 5случајева

Имплантацијакадаверичногхомографта - 2случаја -
Третманабдоминалнихтумора 5 3случаја -

II.4.Хирургијаперифернихартерија(8месеци)
Специјализант савладава теоријско и практично знање које

сеодносинастенозантно-оклузивнеианеуризматскеболестипе-
рифернихартерија.Специјализантпосебнотребадаовладапро-
блемомакутнеи„критичнеисхемиједоњихекстремитета“,специ-
фичнимобољењимапоплитеалнеартерије (синдромукљештења,
цистична адвентицијелна болест), као и базичним хируршким
принципима(сутуракрвногсуда,ендартеректомија,„патцх“пла-
стика,интерпозицијаграфта,„бyпасс“).

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантобавио
минимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихнатабели4.

Табела4.Хирургијаперифернихартерија.
Процедура Предвиђенаактивностспецијали

занта
Посматра Асистира Оперише

Профундопластика 5 5случајева 3случаја
НатколениФ-Пбајпассинтетскимграфтом 5 15случајева 5случајева
РеверзниФ-П∕Црбајпас 5 10случајева 3случаја
„Инситу“Ф-П∕Црбајпас 5 10случајева 3случаја
Анеуризмаперифернихартерија 5 5случајева 2случаја
„Специфична“обољењапоплитеалнеар-
терије

- 2случаја -

II.5.Хирургијавенскогилимфногсистема(4месеца)
Специјализант савладава теоријско и практично знање које

сеодносинатромбофлебитис,флеботромбозу,хроничноивенски
застој,венскеулкусе,лимфнизастој,артериовенскемалформаци-
је,обољењагорњеидоњешупљевенеипортнухипертензију.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантобавио
минимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихнатабели5.

Табела5.Хирургијавеснкогилимфногсистема
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Третманпримарнихвенскихварикса 3 10случајева 5случајева
Обољењаперфорантнихвена - 10случајева -
РеконструкцијаВЦИ 3 3случаја -
РеконструкцијаВЦС 2 1 -
Портнахипертензија 3 3случаја -



II.6.Трансплантационахирургија(1месец)
Специјализант савладава теоријско и практично знање којe

сесеодносинатрансплантацијуоргана.
Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-

виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели6.

Табела6.Трансплантационахирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Трансплантацијабубрега - 3случаја -
Транспланатацијајетре 1 - -

II.7.Ендоваскуларнепроцедуре(3месеца)
Специјализант савладава теоријско и практично знање које

сеодносинаПТА,пласирањастентова,екудноваскуларнихграф-
товаикавафилтера.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели7.

Табела7.Ендоваскуларнепроцедуре
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

ПТАистентперифернихартерија 5 5случајева 2случаја
ПТАистенткаротиднихартерија 5 5случајева -
Имплантацијааортногендографта 5случајева 5случајева -
Имплантацијакавафилтера 2случаја - -

II.8.Дијагностикаваскуларнихобољења(2месеца)
Специјализант савладава теоријско и практично знање не-

инвазивне(Допплер,УЗдијагнстике:котинуалнииЦДС,ЦТ,МР,
МСЦТ)иинвазивнедијагностике(ангиографија)васкуларнихбо-
лести.

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели8.

Табела8.Дијагностикаваскуларнихобољења.
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Изводи

Допплериндекси, сегментнипритисци,
спектралнаанализа

5случајева 5 10случајеваа

ЦолоурДуплеx(каротиднеартерија,тр-
бушнааорта,перифернеартерије)

30случајева - 5случајева

Трансфеморалнаангиографија 5 5случајева 5случајева
Трансаксиларнаангиографија 5 5случајева -
Транслумбалнааортографија 5 5случајева 2случаја
Селективнаангиографија 5случајева - -
МР 5случајева -
МултислајсниЦТ 5случајева - -

II.9.Ургентнаваскуларнахирургија(6месеци)
Специјализантсавладаватеоријско –практичназнањакојасе

односенаургентнаваскуларнастања(емболије,тромбозе,изоло-
ванеикомбинованеповредекрвнихсудова,принципезбрињавања
политрауме,ТДВ,руптуриранеанеуризмеабдоминалнеаорте).

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели9.

Табела9.Ургентнаваскуларнахирургија
Процедура Предвиђенаактивностспецијализанта

Посматра Асистира Оперише
Трансбрахијалнаемболектомија 3 5случајева 10случајеваа
Трансфеморалнаемеболектомија 3 10случајева 10случајева
Транспоплитеалнаемболектомија 3 10случајева 10случајева

Процедура Предвиђенаактивностспецијализанта
Посматра Асистира Оперише

Изолована повреда периферних арте-
ријаивена

3 10случајева 5случајева

Удружена повреда периферних арте-
ријаивена

- 5случајева -

ПроксималнитромбофлебитисВСМ 5 5случајева 10случајева
Венскатромбектомија 3 3случаја 1случај
Руптурирана анеуризма абдоминалне
аорте

5случајева 10случајева 1случај

II.10.Микрохирургија(1месец)
Специјализантусвајатеоретскаипрактичназнањавезаназа

реплантацијупрстијуиесктремитета.
Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантобавио

минимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказнаихутабели6.

Табела10.Микрохирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Реплантацијапрстију - 5случајева
Реплантацијаекстремитета - 1случај
Реконструкцијаперифернихнерава - 5случајева

II.11.Палијативнаваскуларнахирургија(1месец)
Специјализантсавладаватеоријскоипрактичнознањекојсе

односина„нереконструктивне“и„остале“васкуларнепроцедуре.
Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-

виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели10.

Табела10.Палијативнаваскуларнахирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Лумбалнасимпатектомија - 2случаја 1случај
Торакалнасимпатектомија - 2случаја -
Натколенаампутација - 10случајева 10случајева
Потколенаампутација - 10случајева 10случајева
Ампутацијапрстију - 5случајева 5случајева
ХемодијализнеАВфистуле - 10случајева 5случајева
Имплантацијаграфтазахемодијализу - 5случајева 2случаја

II.12.Кардиохирургија(6месеци)
Специјализантсавладаватеоријскеипрактичнеосновееле-

ментарнихкардиохируршкихпроцедура (аортокоронарнибајпас,
валвуларна хирургија, акутна дискеција асцедентне аорте, прин-
ципиЕКК,перикардитиси.).

Менторсвојимпотписомпотврђуједајеспецијализантоба-
виоминимумпрактичнеедукацијеизпроцедураприказанихната-
бели11.

Табела11.Кардиохирургија
Процедура Предвиђенаактивност

специјализанта
Посматра Асистира Оперише

Стернотомија 10 20случајева 10случајева
Канулација 10 20случаја 5случајева
Пункцијаперикарда 10 5случајева 5случајева
Аортокоронарнибајпас 10 20случајева -
Валвуларнахирургија 10 5случајева -
Дисекцијаасцедентнеаорте 5 10случајева -

II13.ОСТАЛО(граничнеобласти)–(1месец)
Уградња и замена пејсмејкера, хипербарична оксигенација,

физикалнарехабилитација.

20.Груднaхирургијa

Циљ специјализације Опште грудне хирургије је ор-
ганизовање теоријске едукације и практичне обуке лекара на



специјализацијикојибипозавршенојобуцииположеномиспиту
стеклизвањелекараспецијалистаопштегруднехирургије.

Сврха планске едукације јеформирање општег грудног хи-
рургакојибибиооспособљендаспроводииунапређујехируршку
праксу у области дијагностике, оперативног лечења и клиничке
контролегруднохируршкихболесника.

Трајањеспецијализације
СпецијализацијаизОпштегруднехирургијетраје6година –

72месецаисастојисеиздвадела.ПрвидеосеодносинаОпшту
хирургију(утрајањуод2године),адругидеосеодносинаОпшту
груднухирургију(утрајањуод4године).

Свакомлекарунаспецијализацији(специјализанту)сеодре-
ђујементорзацелокупанспецијалистичкистаж.

Првидеоспецијализације(2године –24месеца)специјали-
зантпроводиуустановиукојојсерадиОпштахирургија(инсти-
тути,клинике,одељења)икојеимајуусловезаедукацијуизобла-
стиопштехирургијепопрописаномплануспецијализације.

Другидео специјализације (4 године  – 48месеци) специја-
лизантпроводиуУниверзитетскојустановиукојојсерадиОпшта
груднахирургија(институти,клинике)икојеимајуусловезаре а-
лизацијупрописаногпланаспецијализацијеизОпштегруднехи-
рургије.

Проверазнања
Специјализантјеобавезандаутокуспецијалистичкогстажа

икружењаположиколоквијумеизследећих7(седам)области:
 –Општахирургија
 –Хирургијаплућа
 –Кардиоваскуларнахирургија
 –Хирургијаједњака
 –Радиолошкаиултразвучнадијагностика
 –Пулмологија
 –Анестезијаиреанимација

Садржајспецијализације
1.Почетни(општи)деоспецијалиазацијесеодносинаедука-

цијуизОпштехирургијеикоресподентниххируршкихдисципли-
наодинтересазагруднухирургију.

Овајдеоспецијализацијетраје2године(24месеца).
Легенда:п –посматра;а –асистира,о –оперише
1.1.ОПШТАХИРУРГИЈА 24месеца
1.1.1.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељнапрактична знањаомеханизмимабиолошкеодбранеор-
ганизмаодинфекције, о патогениммикроорганизмима, каопро-
узроковачимаинфекцијеуопште,опревенцијиилечењухемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафилокок-
неинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,инфек-
цијеизазаванеграмнегативнимбацилима,клостридијалнеидру-
ге анаеробнеинфекције, актиномикотичнеинфекције, инфекције
изазванеграннегативномфлором,гљивичнеивируснеинфекције.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –обрадаинфициранихмекихткива.................................10(о)
 –обрадапанарицијума....................................6(о)
 –обрададијабетичнегангрене.......................................2(о)
1.1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 12месеци
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Апендектомија..................................................................5(о)
 –Укљештенекиле...........................................................5(а),(о)
 –Дехисценцијалапаротомијскеране..................................2(о)
 –Сутураперфоративногулкуса..........................................2(о)
 –Анастомозатанкогцрева..................................................6(о)
 –Анастомозадебелогцрева.................................................6(о)
 –Слезина –спленектомија.................................................3(о)
 –Сутурајетре.............................................................5(а),5(о)
 –Формирањегастростоме.........................................5(а),5(о)
1.1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈАИУРГЕНТНА

ХИРУРГИЈА 2месеца
Едукација:
 –Функционалнаанатомијалокомоторногапарата
 –Основнипојмовиоетиопетогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)

 –Реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-
трауматизованих

 –Дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,аб-
домен,ретроперитонеум,дугекости)

 –Основнаултразувчнадијагностикаповредатрбуха,ретро-
перитонеума,грудногкоша,

 –Конзервативнолечењепреломакостију
 –Тра уматскиихеморагијскишок
 –Другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емоболија, респираторне компликације, дигестив-
ни поремећаји, хидроелектролитиски дисбаланас, постра уматске
психозеидругаделирантнастања)

 –Припремавиталноугроженогболесниказаоперативноле-
чење

 –Постоперативнанегаболесника
 –Индикацијезаургентнимоперативнимзахтевимаутра уми

иполитрауми
 –Компликацијепреломакостију
 –Инфекцијенакостима
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Екстензијапреломадугихкостијуекстремитета...........5(а)
 –Репозицијапрелома............................................5(а)
 –Пункцијазглобногизлива.............................................10(о)
 –Пункцијавеликихтелеснихшупљина...........10(о)
 –Дијагностичкаартроскопија............................5(о)
 –Обрадавеликихдефекатамекихткива...........................10(а)
 –Торакалнадренажа...................................10(о)
 –Једноставнаостеосинтезасаодстрањивањемостеосинтет-

скогматеријала............................................................................(а)
1.4.ХИРУРГИЈАУХА,ГРЛАИНОСА –ОРЛИ

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНАХИРУРГИЈА 3месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизхирур-

гијеуха,грлаиноса.Изучаваосновеипрактичнепримененеин-
вазивнеиинвазивнедијагностикеихируршкеексплорацијереги-
онаврата,ларикса,горњихдисајнихпутеваитрахејеипљувачних
жлезда.Стичеиусвајапрактичназнањаизендоскопскихметода
везанихзанаведенурегијукаоиприменуултрасонографијеуди-
јагностицилезијаувратнојрегији.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Биопсијалимфнихчвороваитумораврата................20(о)
 –Трахеотомија...........................................................5(а),10(о)
 –Променатрахеостомскеканиле....................................20(о)
 –Хируршкересекцијеиреконструкцијеларинкса..15(а)
 –Трахеобронхоскопијаиекстрипацијастраногтелакоддеце

иодраслихкрозригиднибронхоскоп..............................20(а),5(о)
 –Терапијскаприменаласера..................10(а)
Хируршкаексплорацијавратакодмаксилофацијалихопера-

ција.10(а)
1.1.5.ХИРУРГИЈАДОЈКЕИКОЖНИХТУМОРА 3месеца
Специјализантстичеиусвајатеоријскаипрактичназнањаиз

хирургиједојкеитуморакоже.Изучаваосновеипрактичнепри-
мененеинвазивнеиинвазивнедијагностикеихируршкеексплора-
цијерегионадојкеиаксиле.Изучаваосноведијагностикеитера-
пијенајчешћихпримарнихтуморакоже,посебномеланома.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Биопсијалимфнихчворовааксиле......................5(а),10(о)
 –Биопсијалезијадојке............................................5(п),10(о)
 –Корективнеирадикалнересекциједојке.............10(а),5(о)
 –Ресекцијетуморакоже(меланома)........................5(а),5(о)
1.1.6.ЕНДОКРИНАХИРУРГИЈА 1месец
Специјализантстичеиусвајатеоријскаипрактичназнањаиз

ендокринехирургије.Изучавапосебно,основеипрактичнепри-
мененеинвазивнеиинвазивнедијагностикеихируршкеекспло-
рацијезбоглезијатиреоидее,паратиреоидееинадбубрежнихжле-
зда.Упознајесесаосновниминдикацијамаиврстамахируршких
приступаиинтервенцијакодсимпатектомије.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Ултрасонографска дијагностика нодозне струмештитасте

жлезде...5(п),5(о)
 –Ресекцијаштитастежлездезбогкарцинома...........5(а),1(о)
 –Ресекцијавратнеиторакалненодознеструме......5(а),3(о)
 –Ресекцијанадбубрежнежлезде.......................................3(а)
 –Симпатектомија.......................................................3(а),5(о)



1.1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такође,савладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

2.Посебнидеоспецијализацијеодносисенаедукацијуиз
Општегруднехируригјеитраје4године(48месеци):

Легенда:п –посматра;а –асистира,о –оперише
2.2.ОПШТАГРУДНАХИРУРГИЈА 48месеци
2.2.1.ХИРУРГИЈАПЛУЋА 30месеци
СписакстручнихобластиизХирургијеплућа:
 –Ембриологија,анатомијаиморфологијаплућа
 –Дијагностикаугруднојхирургији
 –Преоперативна проценафактора ризика код торакохирур-

шкихболесника
 –Хируршкетехникеиинцизијеугруднојхирургијиистан-

дарднересекцијеплућа
 – Постоперативни период (компликације и постоперативна

негаоперисаних)
 –Зидгрудногкоша
 –Хируршкеболестидијафрагме
 –Обољењаплеуре
 – Дијагностика и хрируршко лечење најчешћих обољења

трахеје
 –Плућнеинфекције
 –Конгениталнеаномалијеилезијеструктуреплућа
 –Тумори плућа (карцином плућа, ретки тумори плућа, ме-

тастазеекстраторакалнихтуморауплућима,секундарнипримар-
нииметастатскикарцином,superiorsulcusтумор,бенигнитумори
плућа,)

 –Медијастинум
 –Торакалнатра ума
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 – Дијагностичка бронхоскопија флексибилним бронхоско-

пом10(п)100(о)
 –Дијагностичкаитерапијскабронхоскопијригиднимброн-

хоскопом....................10(п),10(о)
 –Перкутанабиопсијаигломторакалногзида........5(п),30(о)
 –Перкутанабиопсијаигломплућа........................5(п),30(о)
 –Перкутанабиопсијаигломмедијастинум............5(п),10(о)
 –Перкутанабиопсијаплеуре...................................5(п),20(о)
 –Плеуралнапункцијадијагностичка-терапијска.....................

5(п),100(о)
 –Плеуроскопија-торакоскопија...............................5(п),10(о)
 –Медијастиноскопија.............................................5(п),10(о)
 –Медијастинотомија...................................................3(п),1(о)
 –Хируршкабиопсијаплућа........................................3(а),5(о)
 –Хируршкабиопсијаплеуре.....................................3(а),5(о)
 –Торакалнадренажа...............................................5(п),100(о)
 –VATSдијагностика...............................................10(п),20(о)
 –Декортикацијаплућа.............................................10(а),20(о)
 –Операцијаспонтаногпнеумоторакса..................10(а),15(о)
 –LVRS –плућнаредукцијакодемфиземаплућа......5(а),5(о)
 –Торакалнеинцизије-аксиларна,постеролатерална................

5(а),100(о)
 –Пнеумонектомија –стандардна(лево,десно)....50(а),10(о)
 –Пнеумонектомија –проширена.............................10(а),5(о)
 –Лобектомија –стандарднадеснагорња.............50(а),20(о)
 –Лобектомија –стандарднадеснадоња................50(а),20(о)
 –Лобектомија –средњирежањ...................................5(а),1(о)
 –Лобектомија –стандардналевагорња................50(а),20(о)
 –Лобектомија –стандардналевадоња.................50(а),20(о)
 –Лобектомија –sleeeveресекција(деснаилевагорња)............

5(а),3(о)
 –Билобектомијадоња..........................................................5(а)
 –Билобектомијагорња..........................................................2(а)
 –Ресекцијасегментаплућа........................................5(а),5(о)
 –Клинастаресекцијаплућа.....................................5(а),10(о)
 –Стандарднаресекцијатумораплућаизидагрудногкоша....

5(а),2(о)
 –Екстирпацијатумора,цистеплућа.........................5(а),5(о)
 –Енуклеацијахидатиднецистеплућаикапитонажа.............

5(а),5(о)

 –Ресекцијатуморазидагрудногкоша......................5(а),5(о)
 –Ресекција тумора зида грудногкоша (ресекцијаребара)и

реконструкцијадефектааломатеријалом(мрежица)..................3(а)
 –Ресекцијатуморастернумаиреконструкцијадефектаало-

материјалом..............................................................2(а)
 –Реконструкцијазидакодконгениталнихдефеката –pectus

exavatum,pectuscarinatum.............................5(а),3(о)
 –Ресекције зида грудногкошакодсупериорсулцустумора

......3(а)
 –VATS хирургија  – пнеумоторакс, клинасте ресекције, ло-

бектомија,декортикацијаплућа,дијагностика............30(п),20(о)
 –Реконструкциједијафрагмекодтра уматскеруптуреикон-

гениталниххернија..........................................5(а),3(о)
 –Екстирпацијатуморамедијастинума.....................5(а),5(о)
-Парцијалнаресекцијавратногделатрахејебезстеротомије

.....10(а)
 –Парцијалнаресекцијатрахејесапарцијалномстернотоми-

јом....5(а)
 –Рексонструкција карине трахеје  – sleeveпнеумонектомија

.......5(а)
 –Постављањеендотрахеалногилиендобронхијалногстента

......5(п)
2.2.2.КАРДИОВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА 9месеци
Списакстручнихобластиизкардиоваскуларнехирургије:
 –Кардиоваскуларнадијагностика
 –Екстракорпоралнациркулацијаихирургијаурођенихсрча-

нихмана
 –Хирургијааортеисупрааортнихграна
 –Хирургијаперикардаитумораплућа
 –Хирургијаперифернихартеријаихирургијавенскогсистема
 –Повредесрцаикрвнихсудова
 –Постоперативнаинтензивнатерапијаиреанимација
2.2.2.1.КАРДИОВАСКУЛАРНАДИЈАГНОСТИКА 1месец
Специјализантсавладаватеоријсказнања:Анатомијаипато-

лошкаанатомијасрцаикрвнихсудова,физиологијаипатофизио-
логијакардиоваскуларногсистема,хемодинамикаихемодинамски
мониторинг,неинвазивнаиинвазивнакардиоваскуларнадијагно-
стика,клиничкакардиологијаиангиологија,индикацијеипрепре-
маболесниказаоперативнолечење.

Едукација:
 –Кардиолошкаамубланта(EKGдијагностика)
 –Ехокардиографскикабинет (EHO,стрессEHO,идопплер

дијагностикасрца)
 –Кабинетнуклеарнемедицине(кардиосцинтиграфијаиkar-

dioscan)
 – Радилошки кабинет (периферне ангиографије, едноваску-

ларнистент,NMRискенерукардиоваскуларнојдијагностици)
 –Васкуларна лабораторија (EHOидопплер васкуларна ди-

јагностика)
 – Катетеризациона лабораторија (катетеризација срца, аор-

тографија,вентрикулографија,коронарографија,електрофизиоло-
шкадијагностикаиинтервентнекардиолошкепроцедуре –балон
дилатација,стентови)

 –Пејсмејкерцентар(дијагностикапоремећајасрчаногритма
 –24хEKGХолтермониториниг,пејсмејкерконтроле).

2.2.2.2.ЕКСТРАКОРПОРАЛНАЦИРКУЛАЦИЈА
ИХИРУРГИЈАУРОЂЕНИХСРЧАНИХ
МАНА 3месеца

Специјализантсавладаватеоријсказнања:Екстракорпорална
циркулација имониторинг,машине заЕККциркулацију и дело-
виЕККсистема,интраоперативнапротекцијамиокарда,хемоди-
намски и биохемијски мониторинг, технике кардиопулмонланог
bypassa (парцијални, тотални, циркулаторни арест), асистирана
циркулацијаимеханичкапотпорациркулације.

Специјализант савладава теоријска знања: Анатомија и па-
толошка анатомија, физиологија и патофизиологија урођених
срчаних мана код деце и одраслих, специфичност дијагностике
урођених срчаних мана, клиничка педијатријска кардиологија и
индикацијезаоперативнолечење.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Стернотомија.......................................................20(а),10(о)
 –Канилисањесрцаиаорте.......................................10(а),5(о)
 –Канилисањефеморалнихкрвнихсудова..............10(а),5(о)
 –Деканулацијаидеареацијасрца...........................10(а),5(о)



 –Дренажамедијастинумаизатварањестернотомије................
20(а),10(о)

 –Постављањеепимиокардијалнихпејсмејкерелекторда...5(а)
 –ПодвезивањеDuctusaBottali..................................2(п),2(а)
 –ЗатварањеASDа....................................2(а)
 –ЗатварањеVSDа....................................2(а)
 –Коарктацијааорте.....................................2(п)
 –TetralogijaFallot
 –палијативнаоперација...........................2(п)
 –корективнаоперација............................2(п)
2.2.2.3.ХИРУРГИЈААОРТЕИСУПРААОРТНИХ

ГРАНА 1месец
Специјализант савладава теоријска знања: Етиопатогенеза,

морфологија,дијагностика,клиникаилечењеактунихихронич-
нихформи стенозантно-оклузивне и анеуризматске болести, ди-
секцијаидругихпатолошкихстањааорте.

Едукација:
 –Хируршкорешавањеакутнедисекцијеасцедентнеаорте
 – Хируршко решавање анеуризме асцедентне аорте и лука

аорте
 –Хируршкорешавањеанеуризметоракланеаорте
 –Хируршкорешавањеторакоабдоминалнеанеуризме
 – Хируршко решавање хроничних анеуризми абдоминалне

аорте
 –ресекцијаанеуризмеиинтерпозицијаинфрареналногграфта
 –ресекцијаанеуризмеиаортоилијакалниилиаортобифемо-

ралниbypass
 –Хируршкорешавањеруптурираниханеуризмиабдоминал-

неаорте
 –Хируршкорешавање стенозантно-оклузивне болести аор-

тоилијачнерегије
 –аортоилијакалниилиаортобифеморалниbypass
 – Хируршко решавање стенозантно-оклузивне болести ви-

сцералнингранаабдоминалнеаорте
 – Хируршко решавање компликација након реконструктив-

ног захвата на абдоминалној аорти (инфекције, аортоентеричне
фистуле,псеудоанеуризме)

 –Конвенционалнакаротиднаендартериектомија
 –Еверзионакаротиднаендартериектомија
 –Анатомскеиекстраанатомскереконструкецијеартеријалу-

кааорте
 –ХирургијаTOSа (ресекцијавратногилипрвогребра,ска-

ленскогмишића)
2.2.2.4.ХИРУРГИЈАПЕРИКАРДА

ИТУМОРИСРЦА 1месец
Специјализантсавладаватеоријсказнања:Етиопатогенезаи

клиника акутних и хроничних форми перикардитиса, индикаци-
јеитехникеоперативногилинеоперативногрешавања,клиника,
етиопатогенезатуморасрца(miksoma)итимусаитехникеопера-
тивногрешавања.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Ресекцијаперикардакодексудативногперикардитиса.........

3(а),3(о)
 – Ресекција перикарда  – хорнични констриктивни перикар-

дитис2(а),2(о)
 –Екстирпацијамиксомасрца...........................3(а)
 –Перикардиоцентеза..................................................3(а),3(о)
 –Тимектомија.............................................................3(а),3(о)
2.2.5.ХИРУРГИЈАПЕРИФЕРНИХАРТЕРИЈА

ИХИРУРГИЈАВЕНСКОГСИСТЕМА 2месеца
Специјализант савладава теоријска знања: Етиопатогенеза,

морфологија, дијагностика, клиника, облици лечења и технике
операције стенозантно оклузивне болести периферних артерија
(sutira, TEA, patch, интерпозицја графта, bypass) као и тзв. кон-
цензусдокумнета(дијабетскостопало,критичкаисхемијаекстре-
митета, анеуризме поплитеалне артерије итд, врсте алопластич-
нихграфтова,компликацијеиначнирешавања.Специјализантсе
упознаје и са етиопатогенезом, дијагностиком, клинмиком,кон-
зервативним и оперативним лечењем повшних варикозитета,
тромбофлебитиса,постфлеботскогсиндрома,ulkusomkrurisom,ар-
териовенскиммалформацијама.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 – Емболектомија периферних артерија (трансфеморална,

транспоплителана,трансбрахијална)............5(а)

 – Феморопоплитеалне реконструкције синтетским графтом
.....5(а)

 –Феморопоплитеалнереконструкцијеаутовенскимграфтом
...5(а)

 – Феморокруралне реконструкције (реверзне или ин ситу)
.......3(а)

 – Оперативно лечење површних варикозитета и инсуфици-
јентнихПерифернихграна............................................................5(а).

 –Тромбектомијакодфлеботромбоза...................................3(а)
2.2.2.6.ПОВРЕДЕСРЦАИКРВНИХСУДОВА 1месец
Специјализантсавладватеоријскознање:Дијагностика,кли-

никаихируршкитретманизолованихикомбинованихповредаср-
цаикрвнихсудова,принципизбрињавањаполитрауме.

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Хируршкорешавањеповредаперифернихартеријаивена

10(а),5(о)(технике:лигатура,сутура,патцхпластика,интерпози-
цијаграфта,бајпасс)

 –Хируршкорешавањеповредасрца
2.2.2.7.ПОСТОПЕРАТИВНАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА

ИРЕАНИМАЦИЈА
Токомспецијалистичкогстажаизкардиоваскуларнехиорур-

гије специјализант је у обавези да континуирано савладава тео-
ријскаипрактичназнањаизобластипостоперативнеинтензивне
терапије и реанимације: Артефицијална вентилација и респира-
торни мониторинг, EKG и хемодинамски мониторинг, третман
срчанеслабости(интрааортнабалонпумпа),привремениспољни
пејсмејкеридефибрилаторутретмануаритмијасрца,биланстеч-
ностииелектролита,биохемијскииацидо-базнимониторинг,суб-
ституцијаколоидаикристалоида,контроладренова,монигориниг
диурезе,RTGконтрола,гастроинтестиналнасукција,контролапе-
рифернециркулацијеитемпературе,контроланеуролошкихфунк-
цијаизнаковаинфекције.

2.2.3.ХИРУРГИЈАЈЕДЊАКА 6месеци
СписакстручнихобластиХирургијаједњака:
 –Анатомија,физиологијаидијагностикаобољењаједњака
 –Оперативнеметодеулечењуобољењаједњака
 –Тра умаједњака
 –Бенигнаобољењаједњака
 –Конгениталнеаномалијеједњака
 –Инфламаторнаобољењаједњака
 –Кардијалнаинкомпетенцијаиудруженгастроезофагеални

рефлукс
 –Обољењамоторикеједњака
 –Дивертикулозаједњака
 –Гасроезофагеалнирефлукс
 –Бенигнастриктураједњака
 –Баретовезофагус
 –Бенигнитумори,цистеидупликатуреједњака
 –Малигнаобољењаједњака
 –Карциномједњака
 –Карциномједњакаигастроезофагеалногпрелаза
2.2.3.1.АНАТОМИЈА,ФИЗИОЛОГИЈА

ИДИЈАГНОСТИКАОБОЉЕЊАЈЕДЊАКА1месец
Специјализант савладава основна знања из ембриологије,

анатомијеилимфнедренажеједњака.
Едукација:
 –Физиологијаифизиолошкеметодеиспитивањаједњака
 –ИспитивањеpHкодобољењаједњака
 –Радиолошкаиспитивањаједњака
 –Радиоизотопскеметодеиспитивањаједњака
 –Ендоскоспскеметодекодобољењаједњака
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Езофагоскопија.......................................................5(а),10(о)
2.2.3.2.ОПЕРАТИВНЕМЕТОДЕУЛЕЧЕЊУ

ОБОЉЕЊАЈЕДЊАКАИТРАУМА
ЈЕДЊАКА 5месеци

Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Експозицијавратногједњака.................................30(а),5(о)
 –МодификованаHellerovaезофагомиотомија........10(а),3(о)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакажелуцем..............30(а)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакаколоном...............10(а)
 –Ресекцијаједњакаизаменаједњакајејунумом...............5(а)
 –VATSпроцедурекодобољењаједњака..........................20(а)
 –Екстирпацијастраногтелаједњака..................................5(п)



 –Хируршкозбрињавањеповртедеједњака.......................5(п)
 –Хируршкепалијацијекодиноперабилногкарциномаједњака

10(а)
2.2.4.РАДИОЛОШКАИУЛТРАЗВУЧНА

ДИЈАГНОСТИКA 1месец
Специјализантсеупознајесарадиолошкимдијагностичким

методамакојесепримењујуудијагностицилезијаиобољењаор-
ганасмештенихугрудномкошу.

Едукација:
 –Стандарднарадиографијаитомографијагрудногкоша
 –Компјутеризовантомографијагрудногкошаигорњегспра-

таабдоменаиретроперитонеума –CT
 –Магнетна резонанција грудног коша (медијастинум, мека

ткива,кичма) –MR
 –Позитронемисионатомографија –PETскен
 –Сцинтиграфијаскелетаиплућа
 –Ултрасонографијаабдомена,срцаиторакса
 –Трансезофагеалнаултрасонографија
 –Методеинвазивнерадиолошкедијагностике.
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 –Ултрасонографијаабдомена –дијагностика.......10(п),50(о)
 –Трансезофагеалнаултрасонографија..................10(п),10(о)
 –Ултрасонографијасрца.........................................10(п),10(о)
 –Ултрасонографијаторакса...................................10(п),20(о)
2.2.5.ПУЛМОЛОГИЈА 1месец
Спцијализантсеупознајесаосновнимметодамакојесепри-

мењујууфункционалнојдијагностициплућа.
Едукација:
 –Спирометрија –бронхдилатацијскитестови
 –Телеснаплетизмографија
 –Гаснеанализе –артеријскапункција
 –Дифузијаитестовидифузије
 –Тестовиоптерећења
 –Кардиопулмоналниризицизаторакохируршкеоперације
 –Кардиопулмноналнитестовипреоперације
 –Хроничнаопструктивнаболестимерефизикалнеприпре-

мезаплућнуресекцију
 – Опструкција великих дисајних путева и мере физикалне

припремеипостоперативнетерапије
 –Применаантибиотика,бронходилататора,аналгетикаикар-

диогенетерапијекодболесникапреипослеторакохируршкеопе-
рације

2.2.6АНЕСТЕЗИЈАИРЕАНИМАЦИЈА 1месец
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновнепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-пулмоналнереанимације.

Едукација:
 –Проценаиприпремаболесниказапланиранихируршкизахват
 –Кардиопулмоналнареанимација
 –Припремаипроверареспиратора
 –Применаартефицијалневентиулацијеистављањеболесни-

канаартефицијелнувентилацију
 –Мониторинг виталнихфункција код болесника на респи-

ра тору
 –Привременипејсмејкер –индикацијезаприменуипримена
 –Дефибрилатор –индикацијезаприменуипримена
 –Респираторнафизикалнатерапија
 – Специфичности анестезиолошких постопака код стан-

дарднихплућнихресекција,ресекцијетрахеје,бронхопластичних
плућнихресекција,кодресекцијеиреконструкцијекаринетрахеје,
коддекортикацијеплућаикодоперацијакадасепримењујеVATS.

 –Мере реанимације и контроле вентилације код серијских
преломаребара

 –Трансфузијакрви –индикације,контролаикомпликације
 –Интравенска надокнада волумена течности  – индикације,

изборфизиолошкихраствора
Списаквештинакојесавладаваспецијализант:
 – Увођење болесника у општу анестезији  – ендотрахеална

интубација, назотрахеална интубација (примена флексибилног
бронхоскопа)10(п),20(о)

 – Пласирање назогастричне сонде код будног болесника и
пласирањеназогастричнесондекодуспаваногболесника...............
5(п),10(о)

 –Регионалнаанестезија.........................................10(п),10(о)
 –Венскаканулација..................................................5(п),20(о)
 –Пласирањецентралногвенскогкатетера(CVK).10(п),10(о)
 –Оротрахеалнаиназотрахеалнааспирација..........5(п),10(о)
 –Катетеризацијамокраћнебешике...........................5(п),10(о)

21.Ортопедскахирургијаитрауматологија
(72месеца)

Циљинаменаспецијализације
Ортопедскахирургијаитра уматологијајемедицинскаобласт

којасебавиизучавањем,посматрањем,дијагностикомилечењем
генских,урођених,развојнихистеченихмана,обољењаиповре-
далокомоторногапаратацележивотнедоби.Циљспецијализације
је оспособљавањеортопедског хирурга да усвојеним теоријским
знањемистеченимвештинамаможезбринутиилечитивећинубо-
лесникасамалформацијама,обољењимаиповредамалокомотор-
ногапарата.Овоподразумевадијагностику,превенцију,критичну
одлукузаоперативноилинеоперативнолечењеимултидисципли-
нарнусарадњу.

Делокруграда
Оваспецијалностоб ухв атадијагностику,превенцију,лечење,

рехабилитацијуипраћењенаследних,развојнихистеченихмал-
формација,метаболичких стања, неоплазми. обољењаиповреда
свихструктуракојеприпадајулокомоторномапарату:коже,пот-
кожног ткива, мишића са тетивама, костију, зглобова, перифер-
нихнераваимагистралнихкрвнихсудова.Обавезна јеблискост
саграничнимобластимареуматологија,неурологија,физијатрија,
ендокринологија,васкуларнахирургијаионкологија.Требаимати
одговарајућазнањаизанестезиологије,трансфузиологије,уроло-
гије,општегрудне,пластичнеинеурохирургије.

Предметизучавања
Наследна стања, развојне мане, стечене малформације, по-

вреде, инфекције (специфичне и неспецифичне), запаљења, нео-
плазме, метаболичка стања, ендокрина обољења дегенеративна
обољења, васкуларне некрозе, последице васкуларне инсуфици-
јенције, васкуларнаобољења,одобљењакрви,биомеханичкипо-
ремећаји, процена инвалидности, степена телесног оштећења,
сарадњауизрадипротезаиортоза,планирањеиспровођењефи-
зикалнетерапије,преоперативнаприпрема,сарадњасаанестезио-
логом,интернистомипостоперативнопраћење.

Дијагностика
Подразумева: клинички преглед (посматрање, узимање по-

датака,клиничкитестови,обимпокрета, једнакостиисиметрич-
ностиделователа),стандарднерадиографије,CT,NMR,соногра-
фија, сцинтиграфија, EMG, мијелографија, контрастна снимања,
општеипосебнелабораторијскеанализе,пункције,биопсије,ар-
троскопије,неуролошкииваскуларнитестови.

Лечење
Можебитинеоперативно:медикаметно,физикалнепроцеду-

ре,репозиције.Импбилизације,редресмани,имунотерапија,про-
тетисање.

Оперативно лечење: инцизије, екцизије, киретаже, крваве
репозиције, остеотиксације, корективнеостеотомије, ампутације,
артродезе,артропластике,артроскопије,егализационепроцедуре,
миоитенотомије,транспозицијеитранслокације,остеопластике,
секвестректомије,проточнадренажа,делиберације,капсулотоми-
је,синовијектомије,туморектомије,биопсије,трансплантати(ко-
жни,локални,слободни,фасциукутани,фасциомускуларни,кост-
ни,тетивни)имикрохируршкетехнике.

Проверазнања
Токомцелеспецијализације,штоподразумеваIиIIдео,спе-

цијализантјеобавезандасвојезнањеивештинепровери –докаже
кодментораиодређенихнаставникаувидуприказаслучајева,ра-
домуоперационој сали,дијагностиком,диференцијалномдијаг-
ностикомиполагањемколоквијумаизсвихсегмената.

Обавезниколоквијумису:
1.Ортопедскапропедевтикаихируршкипоступци
2.Дечјаортопедија
3.Неуроортопедија



4.Онкоортопедија
5.Обољењаиповредекичменогстуба
6.Обољењаиповредегорњегекстремитета
7.Обољењаиповредешакеиреконструктивнамикрохирур-

гија
8.Обољењаиповредекарлице,кукаинатколенице
9.Обољењаиповредеколена
10.Обољењаиповредепотколенице, скочног зглобаи сто-

пала
11.Псеудоартозе,коштанидефекти,трансплантатиикошта-

набанка
СпецијализацијаОртопедскехирургијеитра уматологијетра-

је6година.Притомеспецијализантпрвосавладаваопштидео,у
трајању2године,азатимипосебнидео(утрајањуод4годинеко-
јисемораспровестиунаставнимбазамаМедицинскогфакултета
подменторствомнаставникакојииспитујупојединеколоквијуме).

ПОЧЕТНИ (ОПШТИ) ДЕО СПЕЦИЈАЛIЗАЦИЈА (оба-
везан језасвехируршкеспецијалностиутрајањуод2године,а
можесеобавитиурегионалнојздравственојустановиилиуспе-
цијализованојуниверзитетскојклинициодн.институту).

(ЛЕГЕНДА:а –асистира;о –оперише)
1.1.Хируршкеинфекције 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељнапрактична знањаомеханизмимабиолошкеодбранеор-
ганизмаодинфекције, о патогениммикроорганизмима, каопро-
узроковачимаинфекцијеуопште,опревенцијиилечењухемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратиитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекције изазавне грам-негативним бацилима, клостридијалне и
др.анаеробнеинфекције,актиномикотичнеинфекције,инфекције
изазаванеграм-негативномфлором,гљивичнеивисруснеинфек-
ције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива(о)...................10
 –обрадапанарицијума(о)...................................6
 –обрададијабетичнегангрене(о)......................2
1.2.Абдоминалнахирургија 7месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтраабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)...........................................5
 –укљештенекиле................................................5(а);5(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)..............2
 –сутураперфоративногулкуса(о).......................2
 –анастомозатанкогцрева(о).........................6
1.3.Тра уматологија 9месеци
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаслећатеоријсказнања:
 –функционалнаантомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопатогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)
 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-

трауматизованих
 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-

гекости)
 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатр-

буха
 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји,хидро-електролитскидисбаланс,посттрауматскепси-
хозеидр.делирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему
 –индикацијезаургентнимоперативнимзахватимаутра уми

иполитрауми

 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализантјетакођедужандаурадиследећехир.проце-

дуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о).....15
 –репозицијапрелома(о).................................................15
 –пункцијазглобногизлива.(о).......................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)...........................10
 –дијагностичкаартроскопија(о).......................................5
 –обрадавеликухдефекатамекихткива(о).....................20
 –торакалнадренажа(о)...................................................5
 – једноставнаостеосинтезасаодстрањивањемостеосинтет-

скогматеријала(о).....................................10
1.4.Анестезиологијасареаниматологијом 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-плумоналнереанимације.

Специјализантјетакођедужандаурадиследеће:
 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихир.захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизвођењу25регионалниханестезија
 –пласирање10централнихвенскихкатетера(ЦВК)
1.5.Хируршкаинтензивнатерапија 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.6.Опекотине 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаоепкотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедиајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкиаспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеурату
Специјализантодрађујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о)......................................1
 – некректомија са примарном тангенцијалном ексцизијом

(о).....5
 –некректомијасаексцизијомдофације(о)............................2
 – узимање ауотрансплантата кожеWатсон-овим ножем или

електричнимдерматомом(о)...............................................10
 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –фасциотомија(о).....................................................................1
1.7.Патологија 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такођесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено, пред 3-чланом комисијом (ментор и два члана), полаже
главниколоквијум (оценасеуписујеу специјалистичкииндекс),
ионпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
хирургије.

Општаортопедија
2.1.Списакзнањаивештинакојимастудентспецијалистичке

наставетребаовладатокомспецијализацијеизортопедије:
 –познавањефизиологијемишића,тетива,хрскавице,костију

изглобова;



 – познавање анатомије екстремитета и кичменог стуба са
крвнимсудовимаиживцима;

 –познавањебиомеханикелокомоторногсистема;
 –познавањекоштанеграђеиембрионалногразвојаскелета;
 –познавањесрастањакости,нормалноипоремећено;
 –познавањепосебнихзнаковакодортопедскихболести;
 –познавањетехникеортопедскогпрегледаипосебнихтестова;
 – познавање дијагностике локомоторног система лаборато-

ријскимивизуализационимметодама;
 –познавањеуобичајенихортопедскихприступанаекстреми-

тетимаикичменомстубу;
 –познавањеосновнихпринципафизикалнетерапијеиране

постоперативнерехабилитације;
 –познавањенастајањакомпликација,препознавањекомпли-

кацијаипознавањепроцедуралечењакомпликација;
 –овладавањетехникамаортопедскерепозицијепреломако-

стијуирепозицииеисчашенихзглобова;
 –овладавањетехникомпостављањагипсанеимобилизације

иупотребеортоза,
 – овладавање техникомпункције зглобова, бурзи и цистич-

нихформација;
 –познавањеилечењеспортскихповредамекихткиваико-

стијукаоипреломекодзамора;
 – познавањекоштанозглобнихинфекција,начинилечењаи

рехабилитације;
 –познавањеурођенихобољењаидеформитетаекстремите-

таикичменогстуба,
 –познавањеметаболичкихиендокринихобољењакоштано-

зглобногсистема
 –познавањеаутоимунихобољењакоштанозглобногсистема;
 –познавањедегенеративнихболестизглобоваикичме;
 –познавањеафекцијаепифиза;
 –познавањелечењалошесраслихпрелома,несраслихпрело-

маипсеудоартроза;
 –познавањеобољењамишића(миопатије),перифернихкрв-

нихсудова,перифернихживацаикичменемождине;
 –познавањебенигнихималигнихтуморалокомоторногси-

стема;
 –познавањетехникаампутација,проблемасапатрљцимаи

могућностипротетисања;
 –познавањепротетскихпомагалазаортопедскепацијенте;
 –познавањемедицинскихвештачењауортопедијиипропи-

саздравственогосигурања.
2.2. Дијагностички поступци, испитивање и лечење, општа

ортопедијаикоштанозглобнатрауматологија.
 – Самостално изводење Rtg дијагностике стандардним ра-

диографијама у две пројекције коштанозглобног система укљу-
чујућии специјална снимањау одређенимпозицијама, снимања
са контрастима (артрографије, фистулографије) најмање код 300
пацијената.

 –СамосталнопостављањеиндикацијазаCTиостеодензиме-
трију,њиховаанализаитумачењекод200болесника;

 –СамосталнопостављањеиндикацијазаMRисцинтиграфи-
ју,њиховаанализаитумачење;

 – Самостално обављање ултразвучне дијагностике, интер-
претацијаналазаиусклађивањесаклиничкомсликомкод300па-
цијената;

 – Самостално вођење (праћење) и документовање 100
оформљенихисторијаболести;

 –Самосталноизводење20функционалнихиспитивањакод
развојногпоремећајакука;

 – Самостално вођење 30 случајева конзервативног лечења
уродђенихистеченихдеформација;

 –Самосталноизвођење50компресивних завоја,фиксацио-
нихзавоја,гипсанихповески(завоја)типалонгетеициркуларних,
каоиупотребомпластичнихматеријала,

 –Самосталноизвођењемануелнерепозицијеисчашенихве-
ликихималихзглобовакод30пацијената;

 – Самостално извођење мануелне репозиције прелома код
150пацијената,

 –Самосталноизвођењелокалнеирегионалеанестезијекод
30болесника;

 – Самостално извођење специјалних техника убризгавања
контрастаилековауциљудијагностикеитерапијекод150паци-
јената;

 –Самосталноизвођењепункцијаидренажезглобова,бурзи
иформиранихшупљинауциљудијагностикеилечењакод40па-
цијената;

 –Самосталнопостављањеиндикацијазафизикалнутерапију
код100пацијенатаузнепосреднопраћењеидокументовањетока
лечењаразличитимфизикалнимпроцедурамаикоришћењемор-
топедскихпомагалаиапарата.

 –Самосталноизвођењеидокументовањепрограмаподучауа-
њаипревенцијекодпацијенатауциљуочувањањиховогздравља;

 – Самостално постављање индикација за ношење ортопед-
скихпомагала,апарата.протезаиортозакод50пацијенатаузне-
посреднопраћењеузимањамера,израде,постављањаиношења
помагала,протеза,ортозаиапарата;

 –Самосталнодокументовањеза50пацијенатаупотребедру-
гих помагала каошто су инвалидска колица, помагала за свако-
дневниживот,укључујућиипрофесионалнуреедукацију;

 –Самосталнодокументује 50индивидуалнихпрограмаме-
дицинске,социјалнеипрофесионалнерехабилитацијеобухватају-
ћииправнеаспекте;

 –Самосталнодокументовањедијагностикеиразматрањеди-
ференцијалнедијагностикекодпсихосоматскихстања,изподруч-
јаортопедије5кодпацијената;

 –Самосталноиндиковањеиизвођењеосновнихлабораториј-
скиханализа,њиховаинтерпретацијаикорелацијасаклиничким
налазом;

 –Самосталноизвођењепојединихпроцедураудоменунеге
ипревенцијекомпликацијахоспитализованихпацијената(уринар-
никатетер,превенцијаилечењедекубита);

 –Самостално индиковање и узимање појединих узорака за
лабораторијскоиспитивање(брисеви,биопсије),каоиспецијална
лабораторијскаиспитивањателеснихтечностиитумачењеналаза
упоредењусаклиничкомсликом

3.Специјалнаортопедија
3.1.Кичменистуб
3.1.1. Списак знања и вештина којима студент специјали-

стичкенаставетребадаовладауоквирунеоперативноглечењаде-
формација,обољењаиповредакичменогстуба:

 –неоперативнолечењедеформацијакичменогстуба(ортоза-
ма,гипсаниммидерима-EDF,реклинационимидери)

 – неоперативно лечење прелома и луксација торакалне и
лумбалнекичмебезнеуролошкихиспада(Белеровгипс);

 –неоперативнолечењепреломаилуксацијавратнекичмеха-
лотракцијомигипсаномминервом;

 – неоперативно лечење инфекција торакалног и лумбалног
сегментакичменогстубагипсевимаилимидерима

3.1.2. Списак знања и вештина којима студент специјали-
стичкенаставетребедаовладауоквируоперативноглечењаде-
формација,обољењаиповредакичменогстуба

 –оперативнолечењепреломаилуксацијавратнекичме;
 – оперативно лечење прелома и луксација тораколумбалне

кичме:
 –оперативнолечењетуморакичменогстуба-биопсијеиста-

близацијесегмената.
 –оперативнолечењедеформитетакичменогстубаукључују-

ћииузимањекоштанихгрефонасаилијачнекристе;
 –оперативнолечењеинфекцијакичменогстуба
3.2.Горњиекстремитет
3.2.1Општехируршкетехникеипринципилечењаобољења

иповредагорњегекстремитетакојимастуденттребадаовладато-
комспецијализације

 –функционална анатомија локомоторног система, биомеха-
ника,основепатологијеипатофизиологије;

 –општипојмовиоповредамагорњегекстремитета;
 –дијагностичкипоступцимауобољењимаиповредамагор-

њег екстремитета, физички преглед, лабораторијска, радиограф-
ска,CTiMRIдијагностика;

 –основамаултразвучнедијагностикеиприменедоплеракод
повредаиобољењагорњегекстремитета;

 –топографскаанатомијаихируршкиприступилечењагор-
његекстремитета;

 –патофизиологијаиосновелечењанеуромишићнихболести
горњегекстремитета.

 –патофизиологијаиосновелечењапостпородајнепарализе,
тортиколиса,каоидеформитетагорњегекстремитета;



 – диференцијална дијагностика бола, најчешћих синдрома
горњегекстремитетаиначинењиховоглечења;

 – неоперативна терапија, репозиција прелома и луксација
горњег екстремитета, начини имобилизације горњег екстремите-
та,техникаправљењаиапликацииегипсанихлонгета,апликовање
циркуларнихгисанихзавоја,каоиправљењефункционалнихгип-
сева,екстензионеметоделечења,редресманизглобова;

 –техникемикрохируршке,реплантационе,трансплантацио-
неиреконструктивнехирургијенакостимаимекимткивимагор-
његекстремитета;

 – овладавање техником оперативног лечења и збрињавања
повредагорњегекстремитета,урођенихистеченихдеформитета,
контрактураианкилоза,каоиурођенихистеченихобољењагор-
његекстремитета;

 – лечење системских болести локомоторног система, запа-
љенскихболестиистањакостијуизглобова;

 – дегенеративне болести горњег екстремитета у склопу си-
стемских обољења, као последице урођених деформитета, пост-
трауматских стања, васкуларних сметњи, тумора,њихово неопе-
ративноиоперативнолечење,заједносатехникамадијагностике,
лечењаирехабилитације;

 –урођенидеформитетипрстијушаке,стеченесметње,њихо-
вадијагностика,терапијаирехабилитација;

 –афекцијемекихткивашаке,подлактице,надлактице,рамена;
 –компликацијетокомнеоперативногиоперативноглечењаи

начинињиховедијагностике,превенцијеитерапије;
 –етапниначинлечењапацијената;
 –постоперативнанега,шокиинфекција;
 –третманратнихповреда,етапнозбрињавање,ратниимир-

нодопскиминимум.
 – индикације за ургентне оперативне интервенције у орто-

педскојхирургијиитра уматологијигорњегекстремитета;
 – компликације ортопедског лечења горњег екстремитета и

третманнесраслихилошесраслихпрелома,успоренозарастање.
Исхемичне,неуролошке,ранеикаснекомпликације,псеудоартро-
зе,инфекције,тромбоемболије,контрактуре,ампутације;

 –постимобилизационаипостоперативнарехабилитацијапа-
цијенатасалезијамагорњегекстремитета;

 –најчешћеспортскеповредегорњегекстремитета,клиничка
слика,дијагносика,лечењеипринципирехабилитације;

 –основнипринципиитехникаартроскопскедијагностикеи
лечења;

 –упознавањесаначинимаортопедскогпротетисања,употре-
бомортоза,протезаиортопедскихпомагала

3.2.2.Списакзнањаивештинакојимастуденттребадаовла-
датокомспецијалистичкогстажа:

 –спољашњафиксацијапреломагорњегекстремитета;
 –унутрашњафиксацијапреломагорењегекстремитета,
 –одстрањењеостеосинтетичкогматеријала;
 –ампутацијеекстремитетаиделоваекстремитета;
 –артроскопијавеликихзглобова;
 –артроскопијамалихзглобовашаке;
 –дијагностикаповрдаперифернихнерава;
 –лечењеповредаперифернихнерава;
 –лечењеакутнихваскуларнихповреда(лигатура);
 –обрадаранегорњегекстремитета(различитинивои);
 –оперативнолечењекодурођенихпарализа;
 –принципиелонгационихпроцедуранагорњемекстремите-

ту, –ортопедскарепозицијаакромиоклавикуларнелуксације;
 –лечењепреломаклавикуле;
 –ортопедскарепозицијалуксацијерамена;
 –оперативнолечењерецидивантнелуксацијерамена;
 –ортопедскарепозицијапреломахумеруса(разнинивои);
 –оперативнолечењепреломахумеруса(разнинивои);
 –ортопедскарепозицијалуксацијелакта;
 –оперативнолечењелуксацијелакта;
 –оперативнолечењепреломалакатногзглоба;
 –неоперативнолечењепреломаолекранона;
 –оперативнолечењепреломаолекранона;
 –неоперативнолечењепреломаглавицерадијуса;
 –ортопедскарепозицијапреломаподлактице(разнинивои);
 –оперативнолечењепреломаподлактице(разнинивои);
 –ортопедскарепозицијапреломарадијусанатипичномместу;
 –оперативнолечењепреломарадијусанатипичномместу;

 –неоперативнолечењепреломакостијушаке;-
 –оперативнолечењепреломакостијушаке;
 –микрохируршкиреплантациониитрансплантационизахвати;
 –слободни,везаниваскуларнирежњеви;
 –пластикаслободногкозногтрансплантатапоThierschu;
 –локалнаанестезија;
 –регионалнаанестезија;
 –различититиповиинцизијакодинфекцијешаке;
 –дебридманранекодповредашаке;
 –ремоделацијаврховапрстијушаке;
 –реконструкцијафлексорнихтетивашаке;
 –реконструкцијаекстензорнихтетивашаке;
 –транспозиционатендопластикашаке;
 –реконструкцијанеравакодповредешаке;
 –препарацијаперифернихвена;
 –делимичнааблацијанокатнеплочесаматриxом;
 –аблацијанокатнеплоче;
 –одстрањењестраногтелаизкожеипоткожногткива;
 –екстирпацијебенигнепроменекожеипоткоже;
 –примарнаобрадаопекотинаисмрзотинашаке;
 –припремапатрљказапротетисање;
 –основипроблематикеилечењере уматоиднешаке;
 –основилечењаДупувтреновеболести;
 –основилечењарефлекснесимпатичкедистрофије(RSD)
3.3.Доњиекстремитет
3.2.1.Општехируршкетехникеипринципилечењаобољења

и повреда доњег екстремитета којима студент треба да овлада у
оквируспецијалногделаспецијализације:

 – хируршки приступи и хируршка анатомија локомоторног
система;

 –ампутације;
 –биопсија(пункциона,инцизиона,ексцизиона,ресекциона);
 –пункцијазглобова;
 –принципихируршкоглечењаинфекцијекостијуизглобова

(трепанација,киретажа,секвестректомија,ресекција,постављање
проточнедренаже):

 – хируршко одстрањивање остеотиксационог материјала и
зглобнихимплантата.

 –синовиектомијавеликихзглобова;
 –артродезе;
 –постављањескелетнихекстензија;
 –постављањегипсанеимобилизације;
 –израдафункционалнихгипсева;
 –постављањеидотеривањеортоза;
 –принципиитехникапостављањаекстрафокалнефиксације;
 –принципиметодеIlizarovaиосновепостављањаапарата;
 – принципи коштане трансплантације и технике остеопла-

стике;
 –принципихирургијенеоплазмилокомоторногсистема;
 – принципи лечења специфичних запаљења локомоторног

система;
 –хируршколечењеуроденихдеформитеталокомоторногси-

стема;
 –принципихируршкоглечењаметаболичкихболестикости-

јуизглобова;
 –принципихируршкоглечења серопозитивнихи серонега-

тивнихартропатија,
 –хируршколечењепоследицаоштећењацентралногмотор-

ногнеурона;
 –хируршколечењепоследицаоштећењаперифернихнерава

(перифернимоторнинеурон)имишићнихдистрофија;
 –артроскопијавеликихзглобова;
 –принципилечењарефлекснесимпатичкедистрофије(RSD);
 –принципилечењаисхемичнихсиндрома;
 –дијагностикаипринципилечењаспортскихповреда;
 –принципифизикалнерехабилитацијепослеповредаиопе-

ративноглечењалокомоторногсистема;
 –принципиупотребеортопедскихпомагала;
 –принципилокалнеи регионалне анестезије локомоторног

система;
 –основнипринципи,индикације заприменуиинтерпрета-

цијаналаза”imageing”методауортопедији(CT,MR,UZ,сцинти-
графијаскелета) –извођењеUZпрегледакукасамостално;

 – познавање дијагностичких тестова у клиничком прегледу
локомоторногсистема



3.2.2.Посебнехируршкетехнике,принципидијагностикеи
лечењаобољењаиповредадоњегекстремитетапосегментима:

332.1.Карлица
 –дијагностикаразвојногпоремећајадечијегкука;
 –неоперативнолечењеразвојногпоремећајакука;
 – оперативно лечење развојног поремећаја кука (Salterova

остеотомија,Kijarijevaостеотомијаитриплаостеотомија);
 –остеотомијекарлицекододраслих(Chiari);
 –повредекарлице,дијагностикаипроценаизбораметоделе-

чења;
 –неоперативнолечењеповредакарлице;
 –спољашњафиксацијакарличногпрстена;
 –интернафиксацијакарличногпрстенаудруженасаспоља-

шњомтиксацијом:
 –изолованаинтернафиксацијакарличногпрстена;
 –неоперативнолечењеацетабулума;
 –оперативнолечењеацетабулума;
 –корективнеостеотомијекарлицекодлошесраслихпрелома

карлице;
 – оперативно лечење примарних и секундарних неоплазми

карличнихкостију.
332.2.Кук
 –UZдијагностикадечјегкука;
 –неоперативнолечењеRPK;
 –оперативнарепозицијалуксацијекодRPK;
 –ацетабулопластикекаометодлечењаRPK;
 –центражнеостеотомијекаометодлечењаRPK;
 –хируршколечењеLegg-Calve-Perthesovebolesti;
 –хируршколечењеепифизеолизеглавебутнекости;
 –хируршколечењепостредукционогостеохондритиса;
 –оперативнолечењеурођенихдеформитетакукакоддеце;
 –неоперативнарепозицијатра уматскелуксацијекука;
 –оперативнарепозицијатра уматскелуксацијекука;
 –реваскуларизационепроцедуренакукукододраслих;
 –интертрохантернекорективнеостеотомије;
 –тоталнаартропластикакука;
 –субтоталнаартропластикакука;
 –фиксацијапреломавратабутнекости;
 –фиксацијаинтертрохантернихисубтрохантернихпрелома

бутнекости;
 –оперативнолечењеперипротетскихпреломакука;
 –ревизионеартропластичнепроцедурекука.
3.3.2.3.Femur
 –неоперативнолечењепреломабутнекости;
 –оперативнолечењепреломабутнекостикоддеце;
 –оперативнолечењепреломабутнекостикододраслих.
3.3.2.4.Колено
 –дијагностикаихируршколечењеповреда,аномалијаиобо-

љењаменискуса;
 – дијагностика и принципи лечења повреда лигаментарног

апаратаколена,хируршкорешавањенестабилностиколена;
 –хируршкорешавањеосовинскихпоремећајаунивоуколена

(корективнеостеотомије);
 –дијагностикаилечењепателофеморалнихпоремећаја:бол-

нисиндромиипоремећајицентражесадислокацијом;
 – дијагностикаи лечењедисекантног остеохондритаи сло-

бодногтелаколена;
 –лечењеконтрактуреколена;
 –принципидијагностикеилечењадегенеративнихболести

колена:алопластикасаревизионимпроцедурама;
 –артроскопијаколенаиупознавањесамогућностимаартро-

скопскехирургије,
 –неоперативнолечењезглобнихпреломаколена;
 –хируршколечењезглобнихпреломаколена;
 –хируршколечењепреломапателе;
 –принципихируршкоглечењапреломаунивоуколенакод

деце;
 –принципилечењанеуропатскогзглоба(укључујућиискоч-

низглобистопало)
3.3.2.5Потколеница
 – дијагностика и принципи лечења конгениталних и стече-

ниханомалијатибије,
 –принципихируршкогрешавањаинегалитетадоњихекстре-

митета;

 –принципинеоперативноглечењапреломапотколенице,хи-
руршколечењепреломапотколенице;

 –принципихируршкоглечењанезараслихпреломапотколе-
нице

3.3.2.6.Скочнизглоб
 –принципилечењадегенеративнихобољењаскочногзглоба;
 – хируршко лечење дисекантног остеохондрита талуса (ар-

троскопијаскочногзглоба);
 –лечењеруптуреАхиловететиве;
 –неоперативнолечењепрефомаскочногзглоба;
 –хирурушколечењепреломаскочногзглоба.
3.3.2.7.Стопало
 – принципи лечења еквиноваруса и других конгениталних

аномалијастопала.
 –хируршколечењестеченихдеформитетастопала;
 –хируршколечењедегенеративнихобољењазглобовастопала;
 –принципилечењадијабетичногстопала;
 –принципинеоперативноглечењапреломастопала;
 –хируршколечењепреломастопала.

22.Дечјахирургија
(72месеца)

Циљспецијализације
Обезбедитиусловеипрограм за едукацију специјализаната

изобластидечјехирургије,којићеомогућитисамосталанрадле-
караспецијалистадечјехирургијенапољуопштедечјехирургије.

Након специјализације неопходна је субспецијализација за
бављење неонаталном хирургијом, дечјом ортопедијом, дечјом
урологијомидечјомпластичномхирургијом.

Трајањеспецијализације
Трајањеспецијализациједечјехирургијеје6година.
Специјализантпрвосавладаваопштидеоутрајању1године,

азатимипосебниутрајањуод5година.

Проверазнања
Програмом специјализације обухваћено је и полагање ко-

локвијума из одређених областиДечје хирургије, по обављеном
предвиђеномстажу:

1.КолоквијумизНеонаталнехирургије
2.КолоквијумизДечјеортопедијесатра уматологијом
3.КолоквијумизПластичнехирургије
4.КолоквијумизДечјеурологије
5.КолоквијумизАбдоминалнеиторакалнехирургијесаон-

кологијом

Општидео
 –Општахирургија10.5месеци(колоректална2месеца,хе-

патобилијарна 2 месеца, хирургија једњака и желуца 1.5 месец,
васкуларнахирургија1месец,ендокринахирургија1месец,ур-
гентнахирургија2месеца)

 –физикалнамедицина –2недеље
 –радиологија –5недеља
 –дечјахирургија –60месеци

Посебнидео–Дечјахирургија
1.Абдоминалнахирургија2x6месеци –1година
2.Неонаталнахирургија2x6месеци –1година
3.Ургентнадечјахирургијасаинтензивномнегомиреанима-

цијом –6месеци
4.Дечјаортопедија2x3месеца –6месеци
5.Дечјаурологија2x3месеца –6месеци
6.Дечјанеурохирургија –3+2месеца –5месеци
7.Дечјапластичнахирургија –2x3месеца –6месеци
8.Дечјагруднахирургија2x2месеца –4месеца
9.Кардиохирургија –2месеца

Установе
СпецијалистичкистажизДечјехирургијеутрајањуод5го-

динаможесеобавитинанаставнимбазамабеоградскогмедицин-
скогфакултета.

Почетни,општидеоспецијализације,утрајањуод1године
можесеобавитиурегионалнојздравственојустановиилиспеци-
јализованојуниверзитетскојклинициилиинституту.Онсеобаве-
зномораобавитинапочеткуспецијализације.



Евалуација
Наконсвакегодинеспецијализацијевршисеевалуацијакан-

дидатаодстранеКомисијекатедре заевалуацијуспецијализаци-
је,анаосновудневникаспецијализацијекојуводиспецијализант.
Комисијапроцењујењеговонапредовање.Уколиконезадовољава
постављенекритеријумедоноси сеодлукаопрекиду специјали-
зације.Дневникморабитипотписанодстранеспецијализантаи
ментора.

ПрограмоперативнихвештинаизДечјехирургије
Минимум потребних оперативних вештина је наведен по

областима Дечје хирургије. Није неопходно да је специјализант
оперисаосвакуоднаведениханомалијаилистања,алијенеопход-
но да учествује у току лечења, тј. дијагностици, преоперативној
припреми,постоперативномвођењуипраћењуидајеасистирао
већину.

Оперативневештинесесавладавајупостепено,прекопреи
постоперативногвођењапацијенатаиасистирањаупрвојиудру-
гојгодини,сапреласкомнаизвођењеоперацијаузнадзорнада-
љимгодинама.

НЕОНАТАЛНАХИРУРГИЈА
Специјализанттребадаасистира150операцијасаовелисте,

адасамосталнообави5%:
Аноректалнеаномалије
Дијафрагмалнахернија
Атрезијадуоденума/стеноза
Омфалокела
Гастрошиза
Хиршпрунговаболест(биопсија)
Хиршпрунговаболест(колостома)
Билијарнаатрезија
Хидроцефалус
Атрезијацрева/стеноза
Малротација/Волвулус
Меконијалниилеус
НеонаталниNEC
Атрезијаезофагуса
Спинабифида
Тумориунеонатауса
Oтварањеколостоме
Отваранјеилеостоме
Укљештенакила
Удодаткуморадаасистиранабројанеоперације:
Централнивенскикатетер(свиузрасти)30
Ингвиналнакила/хидроцела(свиузрасти)200
Хипетрофичнастенозапyлоруса20
АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА
Специјализанттребадаасистира150операцијасаовелисте,

адасамосталнообави10%:
Холецистектомија
Отварањеколостоме
Затварањеколостоме
Фундопликација
Гастроскопија
Гастростома
Илеостома
Хиршпрунговаболест(примарни”pullthrough”)
Затварањеилеостоме
Интестиналнаопструкција
Интестиналнаресекција
Инвагинација
Спленектомија
Умбиликална/епигастричнакила
Удодаткуморадаасистира/самосталноизодинабројанеопе-

рације:
Аппендектомиа100
Лапароскопија20
УРОЛОГИЈА
Специјализанттребадаасистира150операцијасаовелисте,

адасамосталнообави10%:
Екстракцијакалкулуса(ендоскопска)
Цистилитотомија
Цистоскопија

Нефректомија
Нефростомија(отворена)
Нефростомија(перкутана)
Торзијатестиса
Орхидектомија
Парцијалнанефректомија
Валвулазадњеуретре
Пијелолитотомија
Пијелопластика
Реинплантацијауретера
Уретеролитотомија
Уретеростомија
Уринарнадиверзија
Затварањеуростоме/везикостоме
Удодаткуморадаасистира/изводинабројанеоперације:
Циркумцизија20
Орхидопексија100
Oперативнолечењехипоспадија50
ТОРАКАЛНАХИРУРГИЈА
Специјализанттребадаасистира50операцијасаовелисте,а

дасамосталнообави5%:
Бронхоскопија
Дилатацијаезофагуса
Езофагоскопија
Заменаједњака
Плеуралнадренажа
Ресекцијаплућа
Торакотомијазаекцизијутумора/дупликације/цисте
ОНКОЛОГИЈА
Специјализанттребадаасистира10операцијасаовелисте:
Хепатобластом
Неуробластом
Рабдомиосарком
Вилмсовтумор/нефректомија
ПЛАСТИЧНАХИРУРГИЈА
Специјализанттребадаасистира50операцијасаовелисте,а

самосталнодаобави10%:
Дренажаапсцеса
Остацишкржноглука
Расцепнепца
Расцепусне
Кожнирежањ
Медијалнациставрата
Тоалетаране,шавране
Опекотине
Тра умашаке
Toртиколис
Постопекотинскесеквеле
ОРТОПЕДИЈА
Специјализанттребадаасистира240операцијасаовелисте,

асамосталнодаобави30%:
Развојнипоремећајкука
Аномалијестопала
Аномалијегорњихекстремитета
Аномалиједоњихекстремитета
Пертесоваболест
Епифизиолизаглавебутнекости
Церебралнапарализа
Шкљоцајућипрст
Егзостозе
Сколиозеикифозе
Туморикости(бенигниималигни)
Аномалијегрудногкоша
Инфекцијекостиизглоба
Дечјатра уматологија
ПрименаИлизаровогапарата
Репозицијепрелома
Имобилизације
НЕОПЕРАТИВНЕВЕШТИНЕ
Специјализантјеуобавезидасавладаиследећенеоператив-

невештине:
Пренаталнудијагностику
Дијагностичкепроцедуре
Компликације –препознавањеилечење



Једнодневнахирургија
Дијагностикахладнихихитнихслучајева(укључујућитрауму)
Растиразвојдетета
Повредеглаве
Неонаталнаинтензивнанега
Конзервативнолечење
Исхрана(улкјучујућиTPN)
Амбулантнолечењеипраћење
Физиологијановорођенчета
Преипостоперативнанега
Принципитрансплантацијеудеце
НАСТАВА
Година2:Првисеместар:Основнипринципи
Ембриологијаигенетика
Физиологијановорођенчетаипедијатријскиххируршкихбо-

лесника
Ендокринииметаболичкиодговорнаоперацију
Надокнадатечностииелектролита
Респираторнафизиологијаилечење
Кардиоваскуларнафизиологијаилечење
Исхрана –ентералнаипарентерална
Инфекцијаиимунитет
Хематолошкипроблемиилечење
Дечјаанестезија
Тра умаиреанимација
1.Година2:Другисеместар:Честастањаудечјојхирур

гији
Хернијеихидроцеле
Неспуштентестис
Патологијапупка
Стенозапилоруса
Циркумцизија
Aпендицитисинеспецифичниабдоминалнибол
Инвагинација
Инфекцијауротрактаивезикоуретералнирефлукс
Отокглавеиврата
Васкуларниприступ
2.Година3:Првисеместар
Дијафрагмалнахернија
Гастроезофагеалнирефлукс
Хипоспадија
Некротичниентероколитис
Поремећајфункцијеиразвојабубрегаифеталнаурологија
Дупликацијецрева
Mекеловдивертикулум
3.Година3:Другисеместар
Опструкцијепијелоуретеричногврата
Поремећајибешикеиуретре,неуропатскабешика
Нефробластом
Спинабифида
Аномалијеплућа
Аномалијезидагрудногкоша
Атрезијаезофагуса
Атрезијецрева
Аноректалнеаномалије
Малротацијеимеконијалниилеус
Хиршпрунговаболест
Крварењаизгастроинтестиналногтрактауноворођенчади
4.Година4:Првисеместар
Ургентнастањаудечјојхирургији:
Повределокомоторногапарата
ПовредеCNS-a
Повредеабдомена
Повредејетре
Повредеслезине
Повредеуротракта
Повредебубрега
Порођајнеповреде
Повредегрудногкошаиплућа
Електрокуција
Опекотине
Постопекотинскесеквеле
Повредекожеимекихткива
Злоупотребадетета

Година4:другисеместар
Малигнеболестиихемотерапија
ТумориCNS-a
Туморијетре
Тумориабдомена
Тумориуротракта
Туморикоже
Туморикостиимишића
Остатцишкржноглука
Расцепнепца
Расцепусне
Кожнирежањ
Медијалнациставрата
Тра умешаке
Toртиколис
Година5:првисеместар
Развојнипоремећајкука
Аномалијестопала
Аномалијегорњихекстремитета
Аномалиједоњихекстремитета
Пертесоваболест
Епифизиолизаглавебутнекости
Церебралнапарализа
Шкљоцајућипрст
Егзостозе
Сколиозеикифозе
Аномалијегрудногкоша
Инфекцијекостиизглоба
Година5:другисеместар
Билијарнаатрезијаицистахоледоха
Портнахипертензија
Заменаједњака
Синдромкраткогцрева
УлцерозниколитисиКроноваболест
Васкуларнеаномалије
Екстрофијеи”prunebelly”синдром
Поремећајипанкреаса
Поремећајитироидееупаратиреоиднежлезде
Година6:првисеместар
Гастроинтестиналнаендоскопија
Ендоскопијауротракта
Трансплантације
Лапараскопија
Интерсекс
Кардиохирургијаудеце
Година6:другисеместар
Радуконзилијумузапренаталнудијагностику
Семинарскирад
Од2.до6.годинеспецијализацијеспецијализантједужанда

дежура4до6путамесечно.
Специјализантод2.годинерадиамбулантуузнадзорхирур-

гаспецијалисте.

23.Неурохирургија
(72месеца)

Неурохирургијаједисциплина,односноспецијализацијакоја
оспособљавалекаре захируршкоинехируршколечење (превен-
цију, дијагнозу, процену, третман, интензивну негу и рехабили-
тацију) пацијената са повредама и болестима централног и пе-
риферног (аутономног)нервногсистема,укључујућиипотпорне
структуре нервног система (кичма, лобања, мека ткива), као и
васкуларнеструктурецентралногипериферногнервногсистема.
Ово подразумева савремено лечење болести мозга, можданица,
лобање и њихових крвних судова укључујући екстракранијалне
делове каротидних и вертебралних артерија, поремећаје и боле-
стихипофизе,лезијекранијалнихиспиналнихнерава,перифер-
нихнерава,поремећајеаутономногделанервногсистема,болести
кичменемождине,можданицакичмеикичменогстубаукључују-
ћиионекојиулечењузахтевајуприменуспиналнефузијеиин-
струментације.

Трајањеспецијализације
Специјализација из неурохирургије траје 6 година, уз оба-

везну припремну годину дана клиничког стажа у Институту за



неурохирургију Клиничког центра Србије или другој матичној
неурохируршкој установи уСрбији за коју кандидат добија спе-
цијализацију.

IГОДИНА–Кружење:
ОПШТАХИРУРГИЈА –АБДОМИНАЛНА 2недеље
ОПШТАХИРУРГИЈА –ЕНДОКРИНА

ИОНКОЛОШКА 2недеље
ГРУДНАХИРУРГИЈА – 2недеље
НЕУРОЛОГИЈА – 3месеца
НЕУРОЛОГИЈАОДРАСЛИХ – 2месеца
ДЕЧЈАНЕУРОЛОГИЈА – 1месец
НЕУРОРАДИОЛОГИЈА – 2месеца
ЦТ – двенедеље
МРИ – двенедеље
НЕУРОРАДИОЛОШКААНГИОСАЛА – 1месец
АНЕСТЕЗИЈАИИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА – 1месец
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – 2недеље
ПЛАСТИЧНАИРЕКОНСТРУКТИВНА

ХИРУРГИЈА – 2недеље
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНАХИРУРГИЈА – 2недеље
ОФТАЛМОЛОГИЈА – 2недеље
ОРТОПЕДИЈА – 2недеље
II–IVГОДИНА
КЛИНИЧКАНЕУРОХИРУРГИЈА –свеобласти 36месеци
ПЕДИЈАТРИЈСКАНЕУРОХИРУРГИЈА
VГОДИНА
НЕУРООРТОПЕДИЈА(БОЛЕСТИКИЧМЕНОГ

СТУБА) – 4месеца
КЛИНИЧКАНЕУРОХИРУРГИЈА 8месеци
VIГОДИНА
КЛИНИЧКАНЕУРОХИРУРГИЈА 6месеци
НЕУРОПАТОЛОГИЈА 1месец
НЕУРОРАДИОТЕРАПИЈА 1месец
КЛИНИЧКОИЛИЛАБОРАТОРИЈСКО

ИСТРАЖИBАЊЕ 4месеца
Токомспецијализацијекандидатводиспецијалнидневнику

којиуписујепообластимасвеоперацијенакојимајеучествовао.
Овајдневник јеутврдилаЕвропскаасоцијацијанеурохируршких
друштаваиприхваћенајеусвимземљамаЕвропскеуније.Посто-
јиелектронскоиздањекојетребапревестинасрпскијезик.Диск
саовимоперативнимдневникомјеуприлогу.

За свакуоперацијуморабитинаведендатум,бројисторије
болести,имеипрезимепацијента,врстаоперације(штајетачно
урађено)иучешћекандидатаутокусамеоперације.Учешћекан-
дидатауоперацијипотврђујеименторсвојимпотписом,астепе-
нујесеу4категорије:

1.Т –кандидатјесамурадиооперацију(старијиспецијали-
стајемогаоасистирати,алибезикаквогутицајанасамтокопе-
рације)

2.ТС –кандидатјеурадиооперацију,алијестаријиспеција-
листадоносиоодлучујућеодлукетокомсамеоперацијеилиура-
дионештоштојебитнозасамзавршетакоперације

3.Ц –кандидатјесамосталнорадиоделовеоперације(отва-
рање,затварање,намештањепацијента,договорокопостопертив-
нетерапије)

4.А –кандидатјеасистираооперацију.
ПоредлистеоперацијеуелектронскомобликуДневникаопе-

рацијанаведене суи збирне табеле, радибољепрегледности.Сви
оперативнизахватисуподељениудвевеликегрупе –НЕУРОХИ-
РУРГИЈАОДРАСЛИХиНЕУРОХИРУРГИЈАДЕЦЕ(до16.године).

Неурохирургијаодраслихјеподељењапремаприродиопера-
цијанаследећегрупе:

1.Повредеглаве
2.Супратенторијалнитумориилезије(безстереотаксичких

процедура)
3.Лезијезадњелобањскејаме
4.Инфекције
5.Васкуларнапатологија
6.Хидроцефалус(кодстаријиход16година)
7.Патологијакичме
8.Неуралгијатригеминусаидругихнерава
9.Стереотаксичкаифункционалнанеурохирургија
10.Хирургијаепилепсије

11.Повредеиобољењаперифернихнерава
12.Компјутеризованопланирањенеурохируршкихинтервен-

ција
13.Мањеинтервенције
14.Другеинтервенције
15.Дијагностичкепроцедуре
Неурохирургијадецејеподељењапремаприродиинтервен-

цијанаследећекатегорије:
1.Хидроцефалусиконгениталнемалформације
2.Повредеглавеикичме
3.Туморимозга
4.Патологијакичменогстуба
5.Функционалнанеурохирургија
6.Мањеинтервенције
7.Другеинтервенције
8.Дијагностичкепроцедуре

Проверазнањаутокуспецијалистичкогкружења
Проверастеченихзнањатокомспецијализацијекандидатпо-

лаже16колоквијумасвакегодинеитопоследећимобластима:
1.НЕУРОАНАТОМИЈА
2.НЕУРОФИЗИОЛОГИЈАИНЕУРОФАРМАКОЛОГИЈА
3.НЕУРОЛОГИЈА
4.НЕУРОАНЕСТЕЗИЈА
5.НЕУРОРАДИОЛОГИЈА
6.НЕУРОТРАУМАТОЛОГИЈА
7. ХИРУРГИЈА КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ И СТРУКТУРА

КИЧМЕНОГКАНАЛА
8.ХИРУРГИЈАКИЧМЕНОГСТУБА
9. ХИРУРГИЈА КРАНИОЦЕРЕБРАЛНИХ И КРАНИОСПИ-

НАЛНИХКОНГЕНИТАЛНИХАНОМАЛИЈАИХИДРОЦЕФАЛУС
10.ХИРУРГИЈАПОВРЕДАИОБОЉЕЊАПЕРИФЕРНИХ

НЕРАВА
11.ХИРУРГИЈАБОЛА,ЕПИЛЕПСИЈЕИСТЕРЕОТАКСИЧ-

НАХИРУРГИЈА
12. ХИРУРГИЈА ИНТРАКРАНИЈАЛНИХ АНЕУРИЗМИ,

ЛЕЧЕЊЕСПОНТАНЕСУБАРАХНОИДАЛНЕХЕМОРАГИЈЕ
13.ХИРУРГИЈАСУПРАТЕНТОРИЈАЛНИХИИНФРАТЕН-

ТОРИЈАЛНИХAVM
14.ХИРУРГИЈАСУПРАТЕНТОРИЈАЛНИХТУМОРА
15. ХИРУРГИЈА ИНФРАТЕНТОРИЈАЛНИХ И ТУМОРА

БАЗЕЛОБАЊЕ
16.НЕУРООНКОЛОГИЈАСАНЕУРОПАТОЛОГИЈОМ
Институцијеиусловизаобављењеспецијалистичкогстажа
Кандидатморапровестиуоквирупланираних50месецикли-

ничкенеурохирургијебар48иличетиригодинеуИНСТИТУТУ
ЗАНЕУРОХИРУРГИЈУКЛИНИЧКОГЦЕНТРАСРБИЈЕ (КЦС).
Уколико кандидат специјализира за неку другу неурохируршку
установуможепровестиимање,стимдаиспитизнеурохирургије
неможеполагатинаМедицинскомфакултетууБеограду.Уколи-
кокандидатспецијализиразаИнститутзанеурохирургијусвих50
месециклиничкенеурохирургијеморапровестиуовојустанови.

Стаж из опште, абдоминалне, ендокрине и онколошке хи-
ургије се може обавити у следећим установама: ИНСТИТУТ ЗА
ДИГЕСТИVНЕ БОЛЕСТИ  – ХИРУРГИЈА КЦС, ИНСТИТУТ ЗА
ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ –ХИРУРГИЈАКЦС,ИНСТИТУТЗАОНКО-
ЛОГИЈУИРАДИОЛОГИЈУСРБИЈЕ –ХИРУРГИЈА,КБЦ„ДРДРА-
ГИШАМИШОVИЋ” –ХИРУРГИЈА,КБЦ„БЕЖАНИЈСКАКОСА”
 –ХИРУРГИЈА.КандидатикојинеспецијализирајузаИнститутзане-
урохирургијумогуобавитистажиудругимустановамаузодговарају-
ћипотписдиректораилиначелникаНеурохируршкеслужбематичне
установеидиректораилиначелникаХирургијематичнеустанове.

СтажизгруднехирургијесеможеобавитиуИНСТИТУТУ
ЗАПЛУЋНЕБОЛЕСТИИТБЦКЦС.Кандидатикојине специ-
јализирајузаИнститутзанеурохирургијумогуобавитистажиу
другимустановамаузодговарајућипотписдиректораилиначел-
никаНеурохируршке службематичне установе и директора или
начелникаХирургијематичнеустанове.

СтажизваскуларнехирургијесеможеобавитиуИНСТИТУ-
ТУЗАКАРДИОВАСКУЛАРНЕБОЛЕСТИКЦС –ВАСКУЛАРНА
ХИРУРГИЈАИИНСТИТУТУЗАКАРДИОВАСКУЛАРНЕБОЛЕ-
СТИ„ДЕДИЊЕ”.

СтажизнеурологијесеможеобавитиуИНСТИТУТУЗАНЕ-
УРОЛОГИЈУКЦСиИНСТИТУТУЗАНЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ



ЗАДЕЦУИОМЛАДИНУ.Кандидатикојинеспецијализирајуза
Институтзанеурохирургијумогуобавитистажиудругимуста-
новамаузодговарајућипотписдиректораилиначелникаНеурохи-
руршкеслужбематичнеустановеидиректораилиначелникаНеу-
рологијематичнеустанове.

Стаж из оториноларингологије и максилофацијалне хирур-
гије се може обавити у ИНСТИТУТУ ЗА ОТОРИНОЛАРИН-
ГОЛОГИЈУ КЦС и КЛИНИЦИ ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ
ХИРУРГИЈУ.Кандидати који не специјализирају заИнститут за
неурохирургијумогуобавитистажиудругимустановамаузодго-
варајућипотписдиректораилиначелникаНеурохируршкеслужбе
матичнеустановеидиректораилиначелникаОТОРИНОЛАРИН-
ГОЛОГИЈЕматичнеустанове.

Стажизпластичнеиреконтруктивнехирургијесеможеоба-
витиуИНСТИТУТУЗАОПЕКОТИНЕИПЛАСТИЧНУХИРУР-
ГИЈУКЦСилиКЛИНИЦИЗАПЛАСТИЧНУХИРУРГИЈУVМА.

СтажизофталмологијесеможеобавитиуИНСТИТУТУЗА
ОФТАЛМОЛОГИЈУ КЦСи НЕУРООФТАЛМОЛОШКОМ КА-
БИНЕТУИНСТИТУТАЗАНЕУРОХИРУРГИЈУ.Кандидатикоји
не специјализирају заИнститут занеурохирургијумогуобавити
стажиудругимустановамаузодговарајућипотписдиректораили
начелникаНеурохируршкеслужбематичнеустановеидиректора
илиначелникаОФТАЛМОЛОГИЈЕматичнеустанове.

Стаж из неурорадиологије се може обавити уЦЕНТРУ ЗА
МРИКЦСиИНСТИТУТУЗАРАДИОЛОГИЈУКЦС –Институт
занеурохирургију.

Стажизанестезијеиинтензивнетерапијесеможеобавитиу
ИНСТИТУТУЗААНЕСТЕЗИЈУКЦС,Институт за неурохирур-
гију, Ургентни центар, Институт за кардиоваскуларне болести  –
хирургија,КБЦ„ДрДрагишаМишовић” –хирургија.Кандидати
којинеспецијализирајузаИнститутзанеурохирургијумогуоба-
витистажиудругимустановамаузодговарајућипотписдирек-
тора или начелникаНеурохируршке службе матичне установе и
директораилиначелникаАнестезијематичнеустанове.

Стаж из ортопедије се може обавити у ИНСТИТУТУ ЗА
ОРТОПЕДИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ КЦС или СПЕЦИЈАЛ-
НОЈОРТОПЕДСКОЈБОЛНИЦИНАБАЊИЦИ.Кандидати који
не специјализирају заИнститут занеурохирургијумогуобавити
стажиудругимустановамаузодговарајућипотписдиректораили
начелникаНеурохируршкеслужбематичнеустановеидиректора
илиначелникаОртопедијематичнеустанове.

Менторизаодговарајућевештинеподисциплинамамогуби-
ти специјалисти који имају најмање 5 година специјалистичког
стажа.Поштојебројспецијализанатаизнеурохирургијерелатив-
номали,засвакуобластћебитиименованиментори.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕПООБЛАСТИМА
ИВЕШТИНАМА

ОБЛАСТНЕУРОХИРУРГИЈА

Неурохирургијаодраслих
Повредеглаве
Краниектомија(екстернавентрикуларнадренажаилипласи-

рањеICPмониторинга)
 Асистира10  Изводи10
Краниектомија (експлоративна или евакуација хроничног

субдуралногхематома)
 Асистира10  Изводи10
Екстрадуралнихематом
 Асистира10  Изводи10
Акутнисубдуралнихематом/контузијамозга
 Асистира10  Изводи10
Интрацеребралнихематом
 Асистира10  Изводи10
Импресивнипреломлобање
 Асистира10  Изводи10
Повредаватрениморужјем,илидругапенетрантнаповреда

лобање
 Асистира5  Изводи5
Реконструкцијадурезбогпостојећеликворнефистуле
 Асистира5  Изводи5
Реконструкцијанаконкомбинованогкраниофацијалногпре-

лома(фронтоорбитоетмоидалнафрактура)
 Асистира10  Изводи5

Пластикалобање
 Асистира5  Изводи5
Декомпресивнакраниотомија
 Асистира1  Изводи1
Осталепроцедуре(навестикоје)
Супратенторијални тумори и лезије (без стереотаксичких

процедура)
Транскранијалнаоперацијатуморахипофизе
 Асистира20  Изводи5
Транссфеноидалнаоперацијатуморахипофизе
 Асистира20 
Осталебенигнесупраселарнелезије(краниофарингеоми,ме-

нингеоми)
 Асистира20  Изводи5
Менингеомиконвекситета
 Асистира20  Изводи10
Примарни/интрааксијалнитуморимозга(глиоми)
 Асистира50  Изводи30
Метастатскитумори
 Асистира50  Изводи20
Туморикостијулобање
 Асистира5  Изводи5
Тумориорбите
 Асистира10 
Осталепроцедуре
Лезијезадњелобањскејаме
Примарнииметастатскитуморизадњејаме
 Асистира30  Изводи15
Неуриномиакустикуса
 Асистира20 
Менингеоми
 Асистира10  Изводи1
Осталебенигнелезије(апсцеси,епидермоиднецистеисл.)
 Асистира10  Изводи1
Arnold –Chiariмалформација
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Инфекције
Апсцесимозга
 Асистира5  Изводи2
Субдуралниемпијем
 Асистира2  Изводи1
Осталепроцедуре
Васкуларнапатологија
Краниотомијакодоперацијеанеуризме
 Асистира50  Изводи2
КраниотомијакодоперацијеАVМ
 Асистира20  Изводи2
Краниотомијакодоперацијекавернозногхемангиома
 Асистира10  Изводи2
Краниотомијакодоперацијеспонтаногинтрацеребралногхе-

матомасаАVМилианеуризмом
 Асистира10  Изводи1
Ендоваскуларнаоперацијаанеуризме*
ЕндоваскуларнаоперацијаАVМ*
Ендоваскуларнаемболизацијакрвнихсудоватумора
 Асистира5
Оклузивнеболестикрвнихсудовамозга –бајпас
 Асистира5 
Оклузивнеболестикрвнихсудовамозга –ендартеректомија

каротиднеартеријенаврату
 Асистира10  Изводи1
Евакуацијаспонтаногинтрацеребралногхематома
 Асистира10  Изводи10
Осталепроцедуре
Хидроцефалус(кодстаријиход16година)
Ендоскопскафенестрација
 Асистира10
Екстернавентрикуларнадренажа
 Асистира5  Изводи10
Имплантацијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ревизијашанта
 Асистира20  Изводи20
Осталепроцедуре



Патологијакичме
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступсакоштанимграфтом
 Асистира10  Изводи1
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступбезкоштаногграфта
 Асистира10  Изводи1
Цервикална дискус хернија или спондилоза  – предњи при-

ступсаинтраументацијом(стабилизацијом)
 Асистира10 
Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –задњиприступ

(фораминотомија)
 Асистира10  Изводи5
Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –задњиприступ

(фораминотомија)саинтрументацијом(стабилизацијом)
 Асистира10 
Цервикалнадискусхернијаилиспондилоза –ламинопластика
 Асистира10  Изводи1
Торакалнадискусхернија
 Асистира5
Лумбалнадискусхернијаилиспондилоза –операцијадиска
 Асистира50  Изводи30
Лумбалнадискусхернијаилиспондилоза –операцијадиска

саинструментацијом(стабилизацијом)
 Асистира10 
Лумбална дискус хернија или спондилоза  – ламинотомија

илиламинектомија
 Асистира30  Изводи20
Спиналнитумори –екстрадурални
 Асистира10  Изводи5
Спиналнитумори –интрадуралниекстрамедуларни
 Асистира10  Изводи5
Спиналнитумори –интрадуралниинтрамедуларни
 Асистира10  Изводи1
Спиналнитумори –инструментација(стабилизација)кодту-

морапршљенова
 Асистира10 
Повредекичме –декомпресија
 Асистира10  Изводи5
Повредекичме –инструментација(стабилизација)
 Асистира20 
Осталепроцедуре
Неуроалгијатригеминусаидругихнерава
РадиофреквентналезијаГасеровогганглионаилиињекциона

лезија
 Асистира20  Изводи1
Микроваскуларнадекомпресија
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Стереотаксичкаифункционалнанеурохирургија
Стереотаксичкабиопсијатумора
 Асистира10  Изводи5
Апликацијаимплантата
 Асистира5
Таламотомија,палидотомија/техникестимулације
 Асистира5
Неуроаблативнепроцедуре(хордотомија,DREZ)
 Асистира10  Изводи1
Терапијскаелектростимулација(перифернинерв,кичма)
 Асистира10  Изводи1
Имплантацијапумпезаинтратекалнодавањелекова
 Асистира10  Изводи1
Осталепроцедуре
Хирургијаепилепсије
Инвазивнедијагностичкепроцедуре(имплантацијадубоких

електрода,плочица)
 Асистира10  Изводи5
Ресекцијатемпоралногрежња
 Асистира10 
Екстратемпоралнаресекција
 Асистира10
Осталепроцедуре
Повредеиобољењаперифернихнерава
Декомпресија/транспозицијакодкомпресивнихнеуропатија
 Асистира30  Изводи10

Трансплантацијапериферногнерва
 Асистира30  Изводи5
Директнанеурорафија
 Асистира10  Изводи2
Симпатектомија
 Асистира10 
Реинервацијакодповредабрахијалногплексуса
 Асистира10 
Тумориперифернихнерава
 Асистира10  Изводи1
Осталепроцедуре
Компјутеризовано планирање неурохируршких интер

венција
Нијехируршкаинтервенција
Мањеинтервенције
Биопсијамишића
 Асистира5  Изводи2
Биопсијапериферногнерва
 Асистира5  Изводи2
Венесекција
 Асистира5  Изводи5
Трахеотомија
 Асистира15  Изводи5
Обрадаповршнеране
 Асистира20  Изводи200
Обрададубокеранеилискалпа
 Асистира20  Изводи50
Уклањањеепикранијалногтумора
 Асистира10  Изводи10
Пласирањеекстернелумбалнедренаже
 Асистира5  Изводи5
Осталепроцедуре
Интубација
 Асистира10  Изводи30
Пласирањевенскогкатетракрозвенуjugularisinternu
 Асистира20  Изводи10
Пласирањевенскогкатетеракрозвенуsubklaviju
 Асистира20  Изводи10
Пласирањефеморалногкатетера
 Асистира10  Изводи5
Дијагностичкепроцедуре
Лумбалнапункција
 Асистира10  Изводи150
СубокципиталнаилиC1/C2пункција
 Асистира5  Изводи1
Каротиднаангиографија
 Асистира5  Изводи5
Дигиталнасубтракционаселективнаангиографија
 Асистира20  Изводи5
Мијелографија
 Асистира5  Изводи1
Интраартикуларнаблокада
 Асистира10  Изводи5
Осталепроцедуре
Неурохирургијадеце
Хидроцефалусиконгениталнемалформације
Спољашњавентрикуларнадренажа
 Асистира5  Изводи5
Имплантацијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ревизијашанта
 Асистира20  Изводи20
Ендоскопскафенестрација
 Асистира10  Изводи1
Arnold-Chiari/Dandy-Walkerмалформације
 Асистира10 
Енцефалоцеле
 Асистира10 
Сутуректомијаједнекранијалнесутурекодкраниостенозе
 Асистира20  Изводи5
Комплектна краниосиностоза / Краниофацијална рекон-

струкција
 Асистира10 
Осталепроцедуре



Повредеглавеикичме
Краниектомија (имплантација ICP мониторинга, дренажа,

резервоар)
 Асистира5  Изводи5
Хроничнисубдуралнихематом/хигром
 Асистира5  Изводи5
Екстрадуралнихематом
 Асистира5  Изводи5
Акутнисубдуралнихематом
 Асистира5  Изводи5
Интрацеребралнихематом
 Асистира2  Изводи2
Импресивнипреломлобање
 Асистира5  Изводи5
Декомпресивнакраниотомија
 Асистира1  Изводи1
Тра умакичме
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Туморимозга
Супратенторијалнитуморихемисферамозга
 Асистира10  Изводи2
Супратенторијалнисредњелинијскитумори(туморипинеал-

нерегијеиIIIкомореилатералнихкомора)
 Асистира15 
Инфратенторијалнитумори
 Асистира10  Изводи2
Тумориорбите
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Патологијакичменогстуба
Менинго/менингомијелоцеле
 Асистира10  Изводи2
Тетхередцордсy(Синдромвезанемедуле)
 Асистира5 
Тумориспиналногканала
 Асистира5 
Спиналнидизрафизам
 Асистира5 
Осталепроцедуре
Функционалнанеурохирургија
Лечењеспастицитета
 Асистира5 
Хируршколечењеепилепсијекоддеце
 Асистира2
Осталепроцедуре
Мањеинтервенције
Биопсијамишића*
Биопсијанерва*
Венесекција*
Трахеотомија
 Асистира5  Изводи1
Обрадаповршнеране
 Асистира10  Изводи10
Обрададубокеранеилискалпа
 Асистира10  Изводи10
Епикранијалнитумор*
Пласирањеекстернелумбалнедренаже*
Осталепроцедуре
Осталеинтервенције
Интубација
 Асистира10  Изводи10
Пласирањецентралногвенскогкатетерајугуларног*
Пласирањецентралногвенскогкатетерасубклавије*
Пласирањефеморалногкатетера*
Дијагностичкепроцедуре
Лумбалнапункција
 Асистира10  Изводи10
СубокципиталнаилиЦ1/Ц2пункција*
Ангиографија*
Мијелографија*
Интраартикуларнаблокада*

*ОВЕПРОЦЕДУРЕНИСУОБАВЕЗНЕ,ДОБРОЈЕАКОИХЈЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАНТ УРАДИО (УГЛАВНОМ СЕ ОДНОСЕ НА
ПОСТУПКЕКОДДЕЦЕ)

**НАВЕДЕНИ БРОЈЕВИ ПОРЕД СВАКЕ ХИРУРШКЕ
ИНТЕРVЕНЦИЈЕ ИЛИ ДИЈАГНОСТИЧКО  – ТЕРАПИЈСКЕ
ПРОЦЕДУРЕСУМИНИМУМКОЈИСПЕЦИЈАЛИЗАНТМО-
РА ДА УРАДИ ТОКОМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ДА БИ СТЕ-
КАО ПРАВО ИЗЛАСКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
ИЗНЕУРОХИРУРГИЈЕ.БРОЈЕВИСЕОДНОСЕНАУКУПНО
ТРАЈАЊЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, БЕЗОБЗИРАНАТОКОЈЕ
ВЕШТИНЕ ЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТ ДУЖАН ДА САВЛАДА
НАКОЈОЈГОДИНИСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ.

***ПРОБЛЕМ ЋЕ ПРЕДСТАВЉАТИ СТЕРЕОТАКСИЧКЕ И
ФУНКЦИОНАЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ, ЈЕР ИНСТИТУТ ЗА НЕ-
УРОХИРУРГИЈУ НЕМА ОДГОВАРАЈУЋУ ОПРЕМУ, ПА
СЕ ПРЕКОМИНИСТАРСТАВАМОРА ХИТНО ТРАЖИТИ
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СТЕРЕОТАКСИЈУ. БЕЗ ВЕШТИ-
НА ФУКЦИОНАЛНЕ И СТЕРЕОТАКСИЧКЕ НЕУРОХИ-
РУРГИЈЕ НАША СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СЕ ЈЕДНОСТАВ-
НОНЕЋЕПРИЗНАВАТИУЗЕМЉАМАЕVРОПСКЕУНИЈЕ
ИАКОПРЕДВИЂЕНИПЛАНИНТЕРВЕНЦИЈАНАКОЈИМ
УЧЕСТВУЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТ ЗНАТНО ПРЕМАШУЈЕ
ЕВРОПСКЕСТАНДАРДЕ.

****ЗБОГ МАЛОГ БРОЈА СПЕЦИЈАЛИЗАНАТА (ЈЕДАН ДО
ДВАГОДИШЊЕМАКСИМУМ)ДВОСЕМЕСТРАЛНАНА-
СТАВАНЕЋЕ БИТИОРГАНИЗОВАНАПОСАДАШЊЕМ
ПРИНЦИПУ ПРЕДАВАЊА, ВЕЋЋЕ ТЕОРЕТСКООБРА-
ЗОВАЊЕСПЕЦИЈАЛИЗАНАТАУГЛАВНОМБИТИКРОЗ
РАД СА МЕНТОРОМ, АНАЛИЗУ ЛИТЕРАТУРЕ ПРЕМА
ОДРЕЂЕНОЈ ПРОБЛЕМАТИЦИ И ПРИПРЕМУ ТЕМАТ-
СКИХ СЕМИНАРА, ОБАВЕЗНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ЧЛА-
НАКА У ДОМАЋИМ И СТРАНИМ ЧАСОПИСИМА И
ОБАВЕЗНОГ ИЗЛАГАЊА СТРУЧНИХ РАДОВА БАР НА
ДВАДОМАЋАИЛИМЕЂУНАРОДНАКОНГРЕСА.СПЕ-
ЦИЈАЛИЗАНТИКОЈИПОКАЖУПОСЕБАНИНТЕРЕСЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ БИЋЕ НА ПО-
СЛЕДЊОЈ ГОДИНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИ У
ОДГОВАРАЈУЋЕБАЗИЧНЕИНСТИТУТЕСАОДГОВАРА-
ЈУЋИМПРОГРАМОМИЛИПРОЈЕКТОМ.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕПОГОДИНАМА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА

ПРИПРЕМНАГОДИНА
Токомприпремнегодинекандидатзаспецијализацијуизне-

урохирургијерадиуИнституту занеурохирургију, с тимштона
одељењутра уматологијепроводи4месеца,каоиуодељењуин-
тензивненегеитерапије,аосталачетиримесецанаосталимоде-
љењимаинститута.

Кандидат треба у овој првој годинида савлада следећепо-
ступке:

Прегледпацијента(свеврстенеурохируршкепатологије)
 Асистира:10  Изводи:500
Вођењеисторијаболестииосталедокументације
 Асистира:10  Изводи:500
Превијањеболесника
 Асистира:10  Изводи:300
Лумбалнапункција
 Асистира:10  Изводи:20
Прегледитерапијаболесникасапоремећенимстањемсвести
 Асистира:10  Изводи:100
Учествујеупрегледухитнихслучајеваунеурохируршкојам-

булантиУргнетногцентра
 Асистира:20  Изводи:300
Медикаментознатерапијаинтракранијалнехипертензије
 Асистира:10  Изводи:100
Обрадаранепоглавинеразличитевеличине
 Асистира:10  Изводи:50
Пункцијаепикранијалниххематома
 Асистира:5  Изводи:5
Преоперативна припрема пацијента за неурохируршку ин-

тервенцију
 Асистира:10  Изводи:50
Упознавањеопремеиинструментаријумазакласичнуими-

крохируршкуоперативнутехнику
    Изводи:20
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи30



Комплетнаобрадахитнопримљенихпацијената
 Асистира:20  Изводи:200
Тумачењеналазахитненеурорадиолошкедијагностике
 Асистира:20  Изводи:200
Припремаоперационогпоља
 Асистира:10  Изводи:100

*Наведенибројевисеодносесамонаовуприпремнугодину.
Пред почетак прве године специјализације а на крају при-

премнегодинеспецијализантполажеколоквијумизНЕУРОАНА-
ТОМИЈЕ и НЕУРОФИЗИОЛОГИЈЕ СА НЕУРОФАРМАКОЛО-
ГИЈОМ(колоквијумсеполажеувидутеста,уколикокндидатима
90%тачниходговораивишенеполажеусменидеоколоквијума,а
уколикоимамањеод90%полажеусменидеокодчлановакомиси-
јекојасесатојиизтринеурохирурга).

IГОДИНА
Првагодинаспецијализацијеизнеурохирургијејепланирана

заупознавањекандидатасасроднимхируршкиминеуролошким
дисциплинама.Циљјеовладавањеонимвештинамакојећеканди-
датубитипотребнеусвакодневнојнеурохируршкојпракси.

ОПШТА ХИРУРГИЈА  – АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА
(двенедеље)

Лапаротомија
 Асистира10  Изводи5
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
ОПШТА ХИРУРГИЈА  – ЕНДОКРИНА И ОНКОЛОШКА

ХИРУРГИЈА(двенедеље)
Дисекцијавратакодтумораштитнежлезде
 Асистира5  Изводи1
Операцијатумораврата
 Асистира5  Изводи1
ОПШТАХИРУРГИЈА –ГРУДНАХИРУРИЈА(двенедеље)
Торакалнадренажапнеумоторакса
 Асистира5  Изводи3
Торакалнадренажаплеуралногизлива
 Асистира5  Изводи3
Радуоквирудежурнеекипе 
    Изводи2
ВАСКУЛАРНАХИРУРГИЈА –месецдана
Каротиднаендартеректомија
 Асистира10  Изводи1
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи3
НЕУРОЛОГИЈА –(тримесеца)
Неурологијаодраслих –двамесеца
Детаљаннеуролошкипрегледпацијенатасаразличитимбо-

лестимацентралногипериферногнервногсистема(дегенератив-
не,неуромускулатуре,васкуларне)

 Асистира10  Изводи60
Doppler –сонографијамагистралнихсудоваврата
 Асистира:5
ТранскранијалнаDoppler –сонографија
 Асистира:5
Имунолошкипрегледликвора –тумачењеналаза
 Асистира5  Изводи1
ЕЕГ
 Асистира:10 
Електромиографија(ЕMG)
 Асистира:10
Електронеурографија(ЕNG)
 Асистира:10
Евоциранипотенцијали(визуелни,аудитивни,соматосензор -

ни,моторни,когнитивни)
 Асистира:5
Сцинтиграфијамозга(индикацијеитумачењеналаза)
 Асистира:5 
SPECT(индикацијеитумачењеналаза) 
 Асистира:5 
Припреманеуролошкихсеминара
 Асистира:6  Изводи2
Неуропсихолошкотестирање
 Асистира:5
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи4

Неурологијадеце –месецдана
Дељаннеуролошкипрегледмалеиодраследеце
 Асистира10  Изводи30
Ултразвучнипрегледглаве
 Асистира:10 
ЕЕG(особеностриизвођењаитумачењеуразвојномпериоду)
 Асистира:5 
ЕМG/ЕNG(особеностиуразвојномпериоду)
 Асистира:5 
Евоциранипотенцијали(особеностиуразвојномпериоду)
 Асистира:5 
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
Докраја6.месецапрвегодинеспецијализацијекандидатпо-

лажеколоквијумизНЕУРОЛОГИЈЕкодзадуженогментора –не-
уролога.

НЕУРОРАДИОЛОГИЈА –2месеца
Током неурорадиолошког кружења специјализант треба да

савладаосновенеурорадиолошкедијагностике.Моразнатиначин
извођењаодговарајућихнативнихрадиографијаглавеикичме(по-
ложајпацијентауодносунарентгенскуцевиугаоподкојомзраци
улазе на тражени предео који треба снимити).Кандидат се упо-
знајесафизичкимосновамакомпјутеризованетомографијеину-
клеарнемагнтнерезонанце,аучествујеактивноуангиографским
прегледима.

 –RTGснимцилобањеудваправца
 –RTGснимактурскогседла
 –RTGснимакпараназалнихшупљина
 –RTGснимаклобањепоТоwnе
 –RTGснимакбазелобање
 –RTGснимакпирамидапоSteinvers-u
 –RTGснимакмастоидапоSchuler-u
 –RTGтемпоромандибуларнихзглобова
 –RTGснимакзигоматичнекости
 –RTGснимакорбитеикостијулица
 –RTGснимакоптичкихканала
 –RTGснимакноснекости
 –RTGснимакмандибуле
 –RTGснимцицервикалногделакичменогстубадваправца
 –RTGснимциторакалногделакичменогстубадваправца
 – RTG снимци лумбосакралног дела кичменог стуба два

правца
 –RTGплућаудваправца
 –RTGкарлицесакуковима
 –Лумбалнамијелографијаирадикулографија
 –Субокципиталнамијелографија
 –CTглавебезисаконтрастом –стандардни
 –CTсадвојимконтрастом*
 –CTкостијубазелобање
 –CTангиографија
 –CTселарнерегије
 –CTзадњелоањскејаме
 –MRIмозгабезисаконтрастом –стандарднесеквенце
 –MRIмозга –посебнесеквенце
 –MRIмозга –спектрокопија
 –MRIфлоуметрија
 –MRIкичменогстубаикичменемождине
 –MRIперифернихнерава
 –Каротиднаангиографија
 Асистира:5  Изводи5
 –Дигиталнасубтракционаселективнаангиографија
 Асистира:20  Изводи5

*Бројевинамернонисунавођени, јеркандидатсвевремеспеци-
јализацијекористинаведенерадиографске,CTиMRIметоде,па
јеминималнибројснимакакојетребадасавладабесмисленона-
водити.

ОФТАЛМОЛОГИЈА –2недеље
Директнаофталмоскопија
 Асистира10  Изводи20
Обрадалацерацијекапкаивежњаче
 Асистира10  Изводи10
Одређивањеоштриневида
 Асистира10  Изводи10
Тумачењеналазакомпјутеризованоодређеногвидногпоља
 Асистира10  Изводи5



Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА –2недеље
Обрадалацерацијеушнешкољке
 Асистира3  Изводи1
Лечењеotitiseksterne
 Асистира3  Изводи1
Трахеотомија
 Асистира3  Изводи1
Предњатампонадакодепистаксе
 Асистира3  Изводи1
Задњатемпонадакодепистаксе
 Асистира3  Изводи1
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНАХИРУРГИЈА –2недеље
Обрадаранауснеилица
 Асистира5  Изводи10
Транссфеноидалниприступбазилобање
 Асистира3 
Приступтуморимапредњегспратабазелобање
 Асистира2 
Приступтуморимасредњегспратабазелобање
 Асистира2
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
ОРТОПЕДИЈА –2недеље
Узимањетрансплантатакости
 Асистира3  Изводи1
Сутуратетивеимишића
 Асистира3  Изводи1
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
ПЛАСТИЧНАИРЕКОНСТРУКТИВНАХИРУРГИЈА –2не-

деље
Примарнаисекундарнаобрадаранесадефектомкожепогла-

вине
 Асистира5  Изводи2
Ексцизија малигних и бенигних тумора коже и поткожног

ткива
 Асистира:5  Изводи:5
Планирањекожнихрежњеванапоглавиниилицу
 Асистира5
Микроваскуларнирежањ
 Асистира:1 
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2
АНЕСТЕЗИЈАИИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА –2месеца
Интубацијаодраслихпацијената
 Асистира10  Изводи30
Интубацијадеце
 Асистира10  Изводи10
Пласирањевенскогкатетракрозвенуjugularisinternu
 Асистира20  Изводи10
Пласирањевенскогкатетеракрозвенуsubklaviju
 Асистира20  Изводи10
Пласирањефеморалногкатетера
 Асистира10  Изводи5
Одржавање хомеостазе код пацијената поремећеног стања

свести
 Асистира10  Изводи50
Вештачкавентилацијапацијента(подешавањепараметарана

респиратору)
 Асистира20  Изводи30
Исхранапацијенатасапоремећенимстањемсвести
 Асистира30  Изводи10
Уводуанестезију
 Асистира20  Изводи10
Анестезијекодоперацијанавеликоммозгу
 Асистира10
Анестезијекодоперацијанамаломмозгу (седећиилежећи

положај)
 Асистира10  
Аанестезијекодоперацијанакичми
 Асистира10 

Анестезијакодоперацијанаперифернимнервима
 Асистира10 
Регионалнаанестезија
 Асистира10
Перидуралнаанестезија
 Асистира5
Радуоквирудежурнеекипе
    Изводи2

*СВИНАВЕДЕНИБРОЈЕВИСЕОДНОСЕНАПЕРИОДКОЈИ
КАНДИДАТ ПРОВОДИ У ОКВИРУ ОДГОВАРАЈУЋЕ УСТА-
НОВЕ.

Доистека12.месецапрвегодинеспецијализацијекандидат
полажеколоквијумизНЕУРОАНЕСТЕЗИЈЕиНЕУРОРАДИОЛО-
ГИЈЕкодментора –анестезиологаирадиолога.

IIГОДИНА
Ургентницентар –неурохируршко„Е”одељење –6месеци
ИнтензивнанегаИнститутазанеурохирургију –6месеци
Током ове године специјализант мора бити оспособљен да

самосталноузевентуалнуконтролуизведеследећеинтервенције:
 –Лумбалнапункција,пласирањелумбалнеекстернедренаже
 –Обрадеранаразличитихдимензијаидубине
 –Збрињавањепостоперативнихрана
 – Краниектомије код хроничног субдуралног хематома или

пласирањаекстерневентрикуларнедренаже,односноICPмонито-
ринга

 –Краниотомијасупратенторијална
 –Затварањенаконкраниотомије
 –Биопсијамишићаинерва
 –Евакуација екстрадуралног хематома и актуног субдурал-

ногхематома
 –Пластикалобање
 –Импресивнинекомпликованипреломлобање
 –Лумбалнадискектомија –асистира
До краја друге године специјализант мора положити коло-

квијумизНЕУРОТРАУМАТОЛОГИЈЕ
Накрајуовегодинементорирадепроценуспособностикан-

дидатапоинтервенцијамаивештинамакаоштојегоренаведенои
проверавајувођењеДневникаоперација.Менторсвојимпотписом
гарантуједајекандидатунеотачнеподаткеудневник.

IIIГОДИНА
Специјализантпроводивремена2клиничкаодељењаутра-

јањуодпо6месеци.
Током ове године специјализант мора бити оспособљен да

самосталноузевентуалнуконтролуизведепоредгоревећнаведе-
них,следећеинтервенције:

 –Лумбалнадискектомија
 –Интрацеребралнихематом,спонтаниитра уматски
 –Краниотомијазадњејамеибазелобање
 –Операцијаповршнихменингеомаиглиома
 –Имплантацијаиревизијашантова
 –Лумбалнаиторакалналаминотомија
 –Операцијеекстрадуралнихтуморакичме
Током године кандидат полаже колоквијуме из ХИРУРГИ-

ЈЕСУПРАТЕНТОРИЈАЛНИХТУМОРАиХИРУРГИЈЕИНФРА-
ТЕНТОРИЈАЛНИХТУМОРАБАЗЕЛОБАЊЕ,каоиХИРУРГИЈЕ
КИЧМЕНЕМОЖДИНЕИКИЧМЕНОГКАНАЛАкодзадужених
наставника.

Утокуовегодинеспецијализацијекандидаттребаданадо-
маћемилимеђународномстручномсастанкуиликонгресуизложи
једанрад.

Накрају годинементорирадепроцену способностиканди-
датапоинтервенцијамаивештинамакаоштојегоренаведенои
проверавајувођењеДневникаоперација.Менторсвојимпотписом
гарантуједајекандидатунеотачнеподаткеудневник.

IVГОДИНА
Дечије„Б”одељењеИнститутазанеурохирургију –8месеци
Одељење„А” –4месеца
Овагодинаспецијализацијејепосебнопосвећенапедијатриј-

ског и функционалној неурохирургији, поред повећања знања у
операцијамаивештинамакојесунаведенеупретходнимгодинама.



Током ове године специјализант мора бити оспособљен да
самосталноузевентуалнуконтролуизведепоредгоревећнаведе-
них,следећеинтервенције:

 –Операцијекомпресивнихнеуропатија
 –Директнасутуранерва
 –Нервнатрансплантација
 –Евакуацијацеребеларногхематома
 –Операцијацистичнихинтрааксијалнихтуморацеребелума

безинфилтрацијеможданогстабла
 –Операцијацервикалнеилумбалнеспиналнестенозе
 –Операцијаекстрамедуларногинтрадуралногтумора
 –Стереотаксичнабиопсијатумора
 –Имплантацијадубокихелектродакодепилепсије
 –Имплантацијакатетеразелечењеболаиспастицитета
 –Операцијеповршнихсупратенторијалнихметастаза
 –Сутуректомијаједнесутурекодкраниостенозе
 –Операцијаменингоцеле
 –Ендоскопскеинтервенције –асистира
Специјализантполаже токомове године колоквијумеиз (1)

ХИРУРГИЈЕ КРАНИОЦЕРЕБРАЛНИХ И КРАНИОСПИНАЛ-
НИХКОНГЕНИТАЛНИХAНОМАЛИЈАИХИДРОЦЕФАЛУСА,
(2)ХИРУРГИЈЕПОВРЕДАИОБОЉЕЊАПЕРИФЕРНИХНЕРА-
ВАи(3)ХИРУРГИЈЕБОЛА,ЕПИЛЕПСИЈЕИСТЕРЕОТАКСИЧ-
НЕХИРУРГИЈЕкодзадуженихнаставника.

Током ове године специјализант је дужан да учествујући
унекомодклиничкихистраживањаобјави1радудомаћемили
страномчасописукаопрвиауторидабудекоаутор уједномраду
такођеобјављеномучасописууцелини.

Накрају годинементорирадепроцену способностиканди-
датапоинтервенцијамаивештинамакаоштојегоренаведенои
проверавајувођењеДневникаоперација.Менторсвојимпотписом
гарантуједајекандидатунеотачнеподаткеудневник.

VГОДИНА
Неуроортопедија –4месеца
Клиничканеурохирургија –8месеци
Петагодинаспецијализацијејепланираназахирургијукич-

меног стуба (тумори, деформитети, дегенеративне болести) код
које јенеопходнастабилизацијаистог,односноинструментација.
Специјализантпроводи4месецауСпиналномцентрунБањици,
где јеупознајесаелементимаинструментације.Остатакпетего-
дине је планиран за васкуларну неурохирургију  – операције ин-
тракранијалниханеуризмииартериовенскихмалформација.

Током ове године специјализант мора бити оспособљен да
самосталноузевентуалнуконтролуизведепоредгоревећнаведе-
них,следећеинтервенције:

 –Екстрафораминалналумбалнадискектомија
 –Предњиизадњиприступцервикалномделукичменогстуба
 –Цервикалнаинструментација
 –Тораколумбалнаинтрументација
 –Операција спонтаног интрацеребралног хематома узроко-

ваногмањомАVМ
 –Операција спонтаног интрацеребралног хематома узроко-

ваноганеуризмомнапредњојкомуникантнојилисредњојможда-
нојартерији.

 –Операцијеинфратенторијалнихметастаза
 –Операцијеповршнихкавернома
Специјализантполажеколоквијумеиз(1)ХИРУРГИЈЕКИЧ-

МЕНОГСТУБА(дваиспитивача,ортопединеурохирург),(2)ХИ-
РУРГИЈЕИНТРАКРАНИЈАЛНИХАНЕУРИЗМИ,ЛЕЧЕЊЕСУБА-
РАХНОИДАЛНЕ СПОНТАНЕ ХЕМОРАГИЈЕ и (3) ХИРУРГИЈЕ
СУПРАТЕНТОРИЈАЛНИХИИНФРАТЕНТПРИЈАЛНИХАVМ.

Кандидатједужановегодинедакаопрвиауторобјавиједан
радудомаћемилииностраномчасопису,каоидареферишеједан
раднадомаћем(међународном)стручномсастанкуиликонгресу.

Накрају годинементорирадепроцену способностиканди-
датапоинтервенцијамаивештинамакаоштојегоренаведенои
проверавајувођењеДневникаоперација.Менторсвојимпотписом
гарантуједајекандидатунеотачнеподаткеудневник.

VIГОДИНА
Клиничканеурохирургија –6месеци
Неуропатологија –месецдана
Неуроонкологија –1месец
Клиничкоистраживањеилирадулабораторији –4месеца

Завршнагодинаспецијализацијејепланираназаупознавање
кандидатасасавременимпринципиманеуроонколошкетерапије,
за стицање веће сигурности у извршавању научених операција,
припрему специјалистичког испита и учествовање у клиничком
истраживању.

Током ове године специјализант мора бити оспособљен да
самосталноузевентуалнуконтролуизведепоредгоревећнаведе-
них,следећеинтервенције:

 –Операцијесупраселарнихтумора(краниофарингеоми,ме-
нингеоми)

 –Операцијетуморазадњелобањскејаме
 –ОперацијеповршнихАVМикавернома
 –Операцијекраниоцервикалнихконгениталниханомалија
 –Транссфеноидалниприступселарнојрегији
 –Операцијемањиханеуризми
Специјализант до 6. месеца ове године полаже колоквијум

изНЕУРООНКОЛОГИЈЕ САНЕУРОПАТОЛОГИЈОМ код заду-
женихнаставника(патолог,неурохирургирадиолог).Наконтога
спремаспецијалистичкииспитиучествујеуклиничкомистражи-
вању,илипројекту.

24.Пластична,реконструктивнаиестетскахирургија
(60месеци)

Циљинаменаспецијализације
Циљ и намена специјализације из Пластичне, реконструк-

тивнеиестетскехирургије јестетеоријскаипрактичнаедукаци-
јаусмислуформирањепрофилаПластичног,реконструктивноги
естетскогхирурга.

СпецијализацијаПластичне,реконструктивнеиестетскехи-
рургијетраје5година.

Глав не ди сци пли не спе ци ја ли за ци је из Пла стич не, ре кон
струк тив не и естет ске хи рур ги је и њи хо во тра ја ње:

Двосеместралнанастава –9месеци
Пластична,реконструктивнаиестетскахирургије –33месеца
Општахирургија –10месециито:
 –ургентнахирургија –4месеца
 –абдоминалнахирургија –5месеци
 –васкуларнахирургија –1месец
Ортопедија –1месец
Тра уматологија –2месеца
Анестезиологијасареаниматологијом –15дана
Трансфузиологија –15дана
Микрохирургија –1месец
Неурохирургија –1месец
Максилофацијалнахирургија –1месец
Физикалнамедицинаирехабилитација –1месец

Проверазнања
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање8колоквијума:

1.Основипластичнехирургије
2.Тумори
3.Реконструктивнахирургија
4.Опекотине
5.Хирургијашаке
6.Урођенеаномалије
7.Анестезијаупластичнојхирургији
8.Естетскахирургија

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕПООБЛАСТИМА
ИВЕШТИНАМА

Област: (АР) Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом 
Вештина: (125)Пункција и пласирање периферног венског

катетера
Изводи:10
Вештина: (126) Пункција и пласирање централног венског

катетера
Изводи:10
Вештина:(127)Мерењецентралногвенскогпритиска
Изводи:10
Вештина:(128)Ендотрахеалнаинтубација
Изводи:10



Вештина:(129)Вештачкодисање –мануелнеиинсуфлацио-
неметоде

Изводи:10
Област: (ДК) Дру га ка те го ри ја 
Вештина:(11)Узимањетрансплататакости,фасције,тетиве,

хрскавице,нерва
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина: ( 12) Реконструкција Већих кожних дефеката

(трансплантацијомкоже,режњевима)
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина: (13) Ексцизија опекотинских рана виших од 5%

(тангенцијалнеексцизије,дермоабразија,сукцес.хир.некректомије)
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина:(14)Решавањедезмогенихконтактура«З»пласти-

ком,режњевима,кожнимтранспл.
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина: ( 15)Реконструкцијафункционалнихрегија ауто-

трансплантацијомкоже
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина:(16)Корекцијаотапостазе
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина: ( 17) Мање корективне операције капака, носа,

уснииаурикула
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина: ( 18) Реконструкција парцијалних дефеката носа,

усни,аурикулаикапака
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина:(19)Тампонаданоса(предњаизадња)
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина:(20)Трахеостомија
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(21)Дупуyтреноваконтрактура
Гледа:25Асистира:20Изводи:5Остало:25
Вештина:(22)Тендорафија
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина:(23)Хируршколечењедекубиталнихулцера
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина:(24)Аугментационамамопластика,мастопексија,

гинекомастија
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Вештина:(25)Синдактилија,ануларнеструктуре
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(26)Циркумцизијаифренулотомија
Гледа:15Асистира:10Изводи:5Остало:15
Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва ( 9м 0д)
Вештина:(1)Двосеместралнанастава
Област: (ФМ) Фи зи кал на ме ди ци на 
Вештина:(118)Тестовиприоштећењуперифернихнерава
Гледа:5Асистира:5Изводи:2
Вештина:(119)ИнтерпретацијаEMGналаза
Гледа:10
Вештина:(120)Применаелектротерапијскихпроцедура
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(121)Раднатерапија
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(122)Применахидротерапијскихпроцедура
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(123)Кинезитерапија
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(124)Применафизичкихагенаса(парафин)
Гледа:5Асистира:5
Област: (МХ) Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 
Вештина:(113)ДисекцијаВрата
Изводи:2
Вештина: (114) Репозиција и имобилизација фрактуреман-

дибуле
Изводи:2
Вештина: (115) Репозиција и имобилизација фрактуре ма-

xиле
Изводи:2
Вештина:(116)Обрадараненалицу
Изводи:5
Вештина:(117)Хируршколечењеинфекцијанаврату
Изводи:2

Област: (МК) Ми кро хи рур ги ја 
Вештина:(118)Упознавањесаелементимамеханизматехни-

ке(Вежбенамикроскопуирадсамикроскопомирадсамикрохи-
руршкиминструмен.)

Гледа:5
Вештина:(119)Реконструкцијаживцаподмиркоскопом
Гледа:5
Вештина: (120) Васкуларизација анастомозе (артеријска и

венска)
Гледа:5
Вештина: (121) Подизање микроваскуларног слободног ре-

жњаињеговопостављање(мишићниимишићно-кожни)
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(122)Мониторингмикроваскуларногрежња
Гледа:5
Вештина:(123)Основнипринципиремплантацијеампутира-

нихделователа
Гледа:5
Област: (НХ) Не у ро хи рур ги је 
Вештина:(109)Краниотомија
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(110)Трепанацијалобање
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(111)Обрадараненапобланини
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(112)Краниопластика
Гледа:5Асистира:5
Област: (ОХ) Оп шта хи рур ги ја – аб до ми нал на хи рур ги ја 
Вештина:(50)Струмектомија
Гледа:5
Вештина: ( 51) Тотална тиреоидектомија са идентификаци-

јомн.рекуренса
Асистира:2
Вештина:(52)Реконструкцијаједњака
Гледа:5
Вештина:(53)Пункцијаторакса
Изводи:2
Вештина:(54)Дренажаторакса
Изводи:3
Вештина:(55)Торакотомија
Изводи:2
Вештина:(56)Скопијаиграфијагрудногкоша
Изводи:5
Вештина:(57)Херниектомија
Изводи:20
Вештина:(58)Операцијапилонидалногсинуса
Изводи:5
Вештина:(59)Пластикатрбушногзидакодвентралниххер-

нија
Изводи:2
Вештина:(60)Пластикакодумбиликалниххернија
Изводи:2
Вештина:(61)Одстрањивањебенигнихлезијакожеипотко-

жногткива
Изводи:10
Вештина:(62)Обрадалацероконтузнихрана
Изводи:10
Вештина:(63)Аблацијанокатнеплоче
Изводи:5
Вештина:(64)Екцизијанокатнеплочесаматриксом
Изводи:5
Вештина:(65)Пластиказбогфеморалнехерније
Асистира:2
Вештина: ( 66) Пластика због рецидивантних Вентралних

хернија
Асистира:2
Вештина:(67)Секундарнасутуратрбушногзидазбогдехи-

сценције
Асистира:2
Вештина:(68)Дренажаретроперитонеалнихилиинтраабдо-

миналнихабсцеса
Асистира:2
Вештина:(69)Шавмањихкрвнихсудовазбогповреде
Асистира:2



Вештина:(70)Bypassграфтаутовенскиилисинтетски
Гледа:2
Вештина:(71)Артерио-венскафистуларадидијализе
Асистира:3
Вештина:(72)Мастектомија
Изводи:5
Вештина:(73)Екстирпацијабенигнихлезијадојки
Изводи:5
Вештина:(74)Циркумцизија
Изводи:2
Вештина:(75)Експлорацијаскротума
Изводи:2
Вештина:(76)Ресекцијажелуца
Изводи:5
Вештина:(77)Гастроентероанастемоза
Изводи:3
Вештина:(78)Ресекцијатанкогцревасаанастомозом
Асистира:5
Вештина:(79)Ентеролизаиентеропексија
Гледа:2
Вештина:(80)Спленектомија
Асистира:2
Вештина:(81)Јејуностомија
Изводи:2
Вештина: ( 82) Дезаансомоза гастродуоденалис са рекон-

струкцијом
Гледа:2
Вештина: (83)Вагатомија:трункална,селективна,супрасе-

лективна
Гледа:2
Вештина:(84)Гастректомија
Гледа:3
Област: (ОТ) Ор то пе ди ја и тра у ма то ло ги ја 
Вештина:(85)Руковањерендгенапаратомусали
Изводи:5
Вештина:(86)Скелетнаекстензија
Изводи:3
Вештина:(87)Функционалнигипс
Изводи:5
Вештина:(88)Пункцијазглоба
Изводи:2
Вештина: ( 89) Репозиција фрактуре радијуса на типичном

месту
Изводи:2
Вештина:(90)Остеосинтезафемура
Изводи:1
Вештина:(91)Секвестректомија
Изводи:1
Вештина:(92)Хируршкаобрадаране
Изводи:5
Вештина:(93)Ампутацијаекстремитета
Изводи:2
Вештина:(94)Биопсијакости
Гледа:5Асистира:3
Вештина:(95)Ресекцијакости
Гледа:5Асистира:3
Вештина:(96)Секвестректомијаикиретажакости
Асистира:3Изводи:2
Вештина:(97)Остеопластика
Гледа:5Асистира:5
Вештина: (98)ПрипципиелонгацијеекстремитетапоИли-

зарову
Гледа:5Асистира:5
Вештина:(99)Хируршколечењепреломакостијушаке
Гледа:2Асистира:3Изводи:1
Вештина:(100)Припремапатрљаказапротетисање
Гледа:5Асистира:5Изводи:2
Вештина:(101)Праћењеизрадесвихобликапротезаињихо-

вихлежишта
Гледа:10
Вештина:(102)Праћењеадаптацијенаортопетскапомагала
Гледа:10
Вештина:(103)Апликацијаелектронскихпротеза
Гледа:2

Област: (ОУ) Оп шта хи рур ги ја – ур гент на 
Вештина:(130)Интравенскапункција
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(131)Интравенскаканулација
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Вештина:(132)ИнсталирањесетазамерењеCVP
Гледа:1Асистира:5Изводи:5
Вештина:(133)Ендотрахеалнаинтубација
Гледа:5Асистира:10Изводи:5
Вештина:(134)Техникаартефицијалневентилације
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(135)Увођењеназогастричнесонде
Гледа:1Асистира:3Изводи:5
Вештина:(136)Назотрахеалнаиоротрахеалнааспирација
Гледа:1Асистира:3Изводи:5
Вештина:(137)Кататеризацијамокраћнебешике
Гледа:2Асистира:5Изводи:10
Вештина:(138)Плеуралнапункција
Гледа:2Асистира:5Изводи:10
Вештина:(139)Извођењеблоковаприфернихнерава
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(140)Припремаипрпоерадефиблиратора
Гледа:4Асистира:5Изводи:5
Вештина:(141)Кардиопулмоналнареанимација
Гледа:20Асистира:20Изводи:20
Вештина:(142)Акутниабдомен –преглед,дијагнозаизбри-

њаВање
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(143)ЗбрињаВањепоВредаабдомена
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Вештина:(144)Вариксиезофагуса –хемостазабалоном
Гледа:5Асистира:5Изводи:1
Вештина:(145)Секундарнасутуратрбушногзидазбогдехи-

сценције
Гледа:5Асистира:5Изводи:1
Вештина:(146)Обрадалацероконтузнихрана
Гледа:5Асистира:10Изводи:10
Област: (ОВ) Оп шта хи рур ги ја – Ва ску лар на хи рур ги ја 
Вештина:(147)Екстирпацијаv.safene
Избоди:5
Вештина: (148)Ампутација екстремитета због васкуларних

обољења
Избоди:2
Вештина:(149)Шавмањихкрвнихсудовазбогповреде
Асистира:2
Вештина:(150)Bypassграфтаутовенскиилисинтетски
Гледа:2
Вештина:(151)Ресекцијаанеуризмаабдоминалнеаорте
Гледа:2
Вештина:(152)Артерио-венскафистуларадидијализа
Асистира:3
Област: (ПК) Пр ва ка те го ри ја 
Вештина:(1)Обрадаопекотинскихрана(примарнаисекун-

дарна)
Гледа:90Асистира:60Избоди:30Остало:90
Вештина: ( 2)Депресивнеинцизије у опекотина,електроку-

ција
Гледа:15Асистира:10Избоди:2Остало:15
Вештина:(3)СВеметодеексцизијеопекотинаинекрозадо5%
Гледа:30Асистира:20Избоди:10Остало:30
Вештина:(4)Аблацијакожнихтрансплантатасвихдебљина
Гледа:90Асистира:60Избоди:30Остало:90
Вештина:(5)Трансплантацијакоже
Гледа:45Асистира:30Избоди:15Остало:45
Вештина: ( 6) Корекција мањих ожиљака (ексцизија,ауто-

трансплантацијакоже,”З”пластикамањирежњеи)
Гледа:90Асистира:60Избоди:30Остало:90
Вештина:(7)Примарнаисекундарнаобрадаранесаилибез

дефектакоже
Гледа:60Асистира:40Избоди:20Остало:60
Вештина:(8)Ексцизијамалигнихибенигнихтуморакожеи

поткожногткива
Гледа:150Асистира:100Избоди:50Остало:150



Вештина: ( 9) Реконструкција мањих дефеката коже локал-
нимкожнимрежњевимаунефункционалнимрегијама

Гледа:30Асистира:20Избоди:10Остало:30
Вештина:(10)Основнипоступциприреанимацијипласира-

њеВенскихкатетера,венесекција,пласирањекатетераисонди...
Гледа:60Асистира:40Избоди:20Остало:60
Област: (ТФ) Тран сфу зи о ло ги ја 
Вештина:(104)Клиничкиилабораторијскипрегледидавала-

цакрви
Гледа:10Асистира:20Изводи:70
Вештина:(106)Делимичнодеплазматисанакрв
Гледа:2Асистира:2Изводи:6
Вештина:(107)Замрзнутасвежаплазма
Гледа:2Асистира:2Изводи:6
Вештина: (108) Реанимација-постоперативни третман у хи-

рургији
Гледа:10
Вештина: (109) Ексангвини трансфузије и перинатална за-

штита,превенцијаRHимунизације
Гледа:5
Област: (ТК) Тре ћа ка те го ри ја 
Вештина:(27)Тоталнареконструкцијаноса,усни,капакаи

аурицула
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(28)Већитумориврата,главеикраниофацијалне

регије
Гледа:10Асистира:10Остало:10
Вештина:(29)Сложенитра уматскидефектиглаве
Гледа:10Асистира:10Остало:10
Вештина:(30)Десекцијаврата,аксилеиингвинума
Гледа:12Асистира:10Изводи:2Остало:12
Вештина:(31)Паротидектомија(парцијалнаитотална)
Гледа:12Асистира:10Изводи:2Остало:12
Вештина: ( 32)Реконструктивнеоперације употребомарте-

ријалнихрежњева
Гледа:20Асистира:15Изводи:5Остало:20
Вештина:(33)Реконструктивнеоперацијеупотребоммиоку-

таних,фасциокутаних
икомпозитрежњева
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина: ( 34) Реконструктивне операције употребом сло-

боднихрежњева
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина:(35)Функционалнареконструкцијаекстремитета
Гледа:13Асистира:10Изводи:3Остало:13
Вештина:(36)Микрохируршкатехника:-Васкуларнаанасто-

моза;-неуроанастомоза
Гледа:30Асистира:20Изводи:10Остало:30
Вештина:(37)Расцепипримарногисекундарногпалатума
Гледа:13Асистира:10Изводи:3Остало:13
Вештина:(38)Хипоспадије,еписпадијеиекстрофије
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина:(39)Секундарнекорекцијеконгениталниханамалија
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина:(40)Неуропластикаперифернихнерава
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина:(41)Ритидопластика
Гледа:5Асистира:5Остало:5
Вештина:(42)Редукционамамопластика
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(43)Редукцијадојке
Гледа:3Асистира:3Остало:3
Вештина:(44)Дермолипектомијаабдомена
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(45)Аспирационалипектомија
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина:(46)Рецидивнехерније
Гледа:12Асистира:10Изводи:2Остало:12
Вештина:(47)Ринопластика
Гледа:24Асистира:20Изводи:4Остало:24
Вештина:(48)Блефаропластика
Гледа:7Асистира:5Изводи:2Остало:7
Вештина: ( 49)Корекција алопеције (режњеви, експандери,

имплантација)
Гледа:13Асистира:10Изводи:3Остало:13

25.Максилофацијалнахирургија
(60месеци)

Основеициљспецијализације
Специјализација максилофацијалне хирургије је органи-

зовани и стандардизовани процес последипломског образовања
током кога доктормедицине стиче теоријска и практична знања
из областимаксилофацијалне хирургије и сроднихмедицинских
дисциплинакојаомогућавајудакаоспецијалистакомпетентнои
успешносамосталнозбрињаваболесникесаурођениманомалија-
ма,стеченимдеформитетима,акутнимихроничнимзапаљењима,
бенигним и малигним туморима максилофацијалног подручја, а
дасеусвимосталимслучајевимадовољносигурносналазиуди-
јагностицидабиболесникеправовременоупутионаодговарају-
ћеместоналечење.Збрињавањеподразумеваприменунајвиших
стандардаупревенцији,дијагностици,лечењуирехабилитацији
обољења.Специјалистамаксилофацијалнехирургијеоспособљен
јеи запланирањеиучествовањеу стручнимпројектима, схвата
неопходностконтинуиранемедицинскеедукацијеузимплемента-
цијусвихновихнаучнихитехнолошкихсазнања,атакођестиче
основудасвојазнања,вештинеиискуствапреносимлађимколе-
гама.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализацијамаксилофацијалнехирургијетраје5година

(узмогућностпродужавањауслучајунедовољногуспехаканди-
тата, анапредлогментора) за које времеће сеобавитикомпле-
танпрограмстицањазнањаивештинауквалитетуиобимукоји
одговарају европским стандардима. Пет година специјализације
подразумевасе60месеци,утосуукључениигодишњиодмори
лекаранаспецијализацијиускладуса законом.Специјализација
подразумевацелодневниангажманинеможесеобављатиуздру-
гипосаоистовремено.Специјалистимаксилофацијалнехирургије
којижеледа сеусавршеизужих здравственихМФХспецијали-
зацијамогунаставитиспецијалистичкошколовањенепосредноу
продужеткуосновнеспецијализацијеиликасније.

Структуру петогодишњег специјалистичког стажа максило-
фацијалнехирургијечине:

Наставниплан Трајање
1 Максилофацијалнахирургија 31месец
2 Двосеместралнанастава(максилофацијалнехирургије) 9месеци
3 Општахирургија 6месеци
4 Стоматологија(ортопедијавилице,протетика,оралнахирургија) 6месеци
5 Неурохирургија 2месеца
6 Оториноларингологија 1месец
7 Анестезиологијасареанимацијом 1месец
8 Пластичнаиреконструктивнахирургија 4месеца

НАСТАВНИПРОГРАМИЗМАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ
ХИРУРГИЈЕ

1.Максилофацијалнахирургија(31месец)+двосеместрална
настава(9месеци)

Теоријсканаставаизмаксилофацијалнехирургијеоб ухв ата:
Трауматологија:Етиологијаикласификацијаповредамакси-

лофацијалнерегије.УргентнеинтервенцијекодповредаМФреги-
је(успостављањеиодржавањедисајногпутаизаустављањекрва-
вљења).Повредемекихткивалицаихируршкаобрада.Преломи
костијулицаивилица(горњеидоњевилице,зигоматичнекости,
носних костију и орбите), дијагностика и принципи конзерва-
тивногихируршкоглечења.Имобилизационасредства.Повреде
максилофацијалнерегијеудруженесакраниоцеребралнимповре-
дама,ранеикаснекомпликације,превентиваилечењеи тимско
збрињавање.Лечењеинфициранихповреда,погрешногсрашћења
ипсеудоартроза,повредезуба(тра уматскелуксације,екстракције
ифрактуре).Исхрана,негаирехабилитацијаповређенихиболе-
сникасаимобилизацијом.Ратнеповредемаксилофацијалнереги-
је.Судскомедицинскаквалификацијаповредамаксилофацијалне
регије.

Инфекције:Акутне и хроничне неспецифичне и специфич-
неинфекцијекоштанихимекихткивалицаиврата,одонтогеног
и неодонтогеног порекла  – клиничка слика, дијагностика, мето-
де конзервативног и хируршког лечења. Путевиширења инфек-
ција МФ регије. Фистуле дентогеног и недентогеног порекла.



Флегмонозназапаљењаподауста,образа,орбитеиврата –дијаг-
ностикаипринципилечења.

Обољења параназалних шупљина: Акутна и хронична ин-
фекција параназалних шупљина одонтогеног и неодонтогеног
порекла,ширењеинфекцијеизсинуса –клиничкаслика,дијагно-
стика,конзервативноихируршколечење.Ороантралнекомуника-
цијеифистуле,странотелоумаксиларномсинусу –дијагностика
илечење.Цистеитуморипараназалнихшупљина –дијагностика
илечење.Савременеметодепрегледапараназалнихшупљина(ул-
трасонографија,синусоскопија).

Обољењатемпоромандибуларногзглоба:Анатомија,физио-
логијаипатолошкаанатомијавиличногзглоба.Тра уматскаоште-
ћењаТМзглоба,трауматскалуксација,хабитуалналуксацијаису-
блуксација,акутнаихроничназапаљења,дегенеративнаобољења
ТМ зглоба, анкилоза  – лажна и права, једнострана и обострана.
Бенигниималигнитуморизглобногнаставкадоњевилице –кли-
ничка слика, конзервативно и хируршко лечење.Дијагностика и
методелечењаобољењавиличногзглоба.Реконструкцијавилич-
ногзглоба.

Обољењапљувачнихжлезда:Анатомија,физиологија,пато-
лошкафизиологијаианатомијапљувачнихжлездаињиховихиз-
водних канала.Акутна и хронична специфична и неспецифична
обољењапљувачнихжлезда, дегенеративна обољењапљувачних
жлезда,калкулусипљувачнихжлездаињиховихизводнихканала,
саливарнефистуле, бенигниималигни тумори –дијагностикаи
методе конзервативноги хируршкоглечења.Савременедијагно-
стичкеметоде:сијалографија,ехографија,сцинтиграфија,компју-
теризованатомографијаимагнетнарезонанца.

Обољењакранијалнихнерава:Анатомијакранијалнихнера-
ва.Анестезија,парестезија,парезаипарализакранијалнихнерава
(н.фацијалиса). Повреде н.тригеминуса, болни синдроми лица и
вилица –дијагностика,конзервативноихируршколечење.

Бенигниималигнитумори:ТеоријанастанкатумораиТNM
класификацијатумора.Ранадијагностикаисавременедијагностич-
кеметодетуморакоже,слузокожеуснешупљинеикоштаногткива
лицаивилица,бенигниималигнитумориврата.Метастазерегио-
налнихлимфнихчвороваиудаљенеметастазе.Путевиметастази-
рања.Принципихируршкоглечењабенигнихималигнихтумора.
Хируршкатехникаресекције(максилеимандибуле)иреконструк-
тивни захвати у онколошкој хирургији. Улога онколошког конзи-
лијумаулечењумалигнихтумораМФрегије(полихемиотерапија,
радиотерапија,имунотерапијаикомбинованеметоделечењамалиг-
нихтумора).Протетсканадокнадапостресекционихдефеката.

Урођени и стечени деформитети: Расцепи усана и непца,
развојне аномалије вилица (прогенија, микрогенија, хипоплазија
кондила мандибуле, алвеоларна протрузија, максиларна протру-
зија,апертогнатијеилатерогнатије,хипоихипертрофијамекихи
коштанихткива) –дијагностика,диференцијалнадијагностикаи
методеконзервативногихируршкоглечења.Конгениталнецисте
ифистулеврата.Синдромимаксилофацијалнерегије –краниофа-
цијалнеаномалије,дијагностикаипринципилечења.Секундарна
корекција расцепа примарног и секундарног палатума. Стечени
деформитети као последица повреда, инфекција и после хирур-
шкихзахвата.

2.Општахирургија(6месеци)
Упознавање са основним хематолошкими лабораторијским

прегледима,принципимасепсеиантисепсе,шоком,крвављењем,
искрвављењем, методама хемостазе, надокнада течности (инфу-
зијеитрансфузије),инфекцијамауопштојхирургијиињиховим
лечењем,дијагностикомиосновнимпринципимаимобилизације
коштанихпрелома.Хируршкаобрадаране.Припремаболесника
заоперацију,дијагностичкеметоде,постоперативнитокопериса-
нихболесника.

3.Стоматологија(6месеци)
Ортопедија вилице: Принципи и методе обраде ( савреме-

не дијагностичке методе) ортодонтских аномалија лица, вилица
ианомалијеразвојаиположајазуба.Анализамодела.Принципи
идејстваортодонтскихапарата.Ортодонтско –хируршколечење
ортодонтскиханомалија.Постра уматскакорекцијазагрижаја.

Стоматолошкапротетика:Круницеимостови,парцијалнеи
тоталнепротезе.Материјализафикснеипротетскерадове.Проте-
тикауоквирупрепротетскеприпремеуста.

Оралнахирургија:Анатомија,физиологијаипатолошкаана-
томија уснешупљине.Морфологија зуба горње и доње вилице.
Техникадавањапојединихврстаанестезија.Компликацијеприда-
вањулокалниханестезија.Дијагностикаихируршколечењециста
вилица,обољењегингиваислузокожеуснешупљинеипериапи-
калнихпроцеса.Клештазавађењезубаугорњојидоњојвилици,
полуге.Индикацијезаекстракцијузуба,екстракцијазубаитехни-
кавађња.Компликацијеприекстракцијиипослеекстракцијезу-
ба,њихова превенција и лечење.Хируршкаприпрема вилица за
протетскозбрињавање.Трансплантација,реплантацијаиимплан-
тацијазуба.Имплантати.

4.Неурохирургија(2месеца)
Анатомија безе лобање и кранијалних живаца. Краниоце-

ребралне повреде, удружене повреде максилофацијалне регије и
краниоцеребралне повреде, обољења и повреде кранијалних не-
рава,конгениталнеаномалијескелеталобање.Конгениталнеано-
малијеидизрафијескелеталобањеинервногсистема.Принципи
хируршкоглечењаповредабазелобањеидизрафичниханомалија.
Дијагностичкеметодеунеурохирургији(ангиографија,компјуте-
ризованатомографијаимагнетнарезонанца).

5.Оториноларингологија(1месец)
Оториноларинголошкапропедевтика(методепрегледаноса,

ждрелаиларинкса).Трауматологија:повреденоса,фронтоетмои-
далнерегије,трахеје.Дијагностичкеметодеитерапија.Ургентна
стања у оториноларингологији: епистакса, страна тела дисајних
путева, индикације за трахеотомију и овладавање техником тра-
хеотомије.

6.Анестезиологијасареанимацијом(1месец)
Основнипојмовиипринципиендотрахеалне,локалнеире-

гионалнеанестезије.Општипојмовиоанестетицима,локалними
општиманестетичкимсредствима,аналгетицима,релаксантимаи
апарату за анестезију.Индикације и контраиндикације за локал-
нуиопштуанестезију.Припремаболесниказаопштуанестезију.
Кардиопулмонална и церебрална реанимација у акутном застоју
срцаиреспираторногарестанатерену.Транспортболесника,по-
стоперативноинтензивнолечењеимониторингхируршкихболе-
сника.Анестезијаиреанимацијауратнимусловима.

7.Пластичнаиреконструктивнахирургија(4месеца).
Принципи лечења и планирање хируршких захвата предела

лица,вилица,вратаипоглавине.Слободнитрансплантати(коже,
хрскавице,костију,масногткиваиживаца).Локалнииудаљенире-
жњеви(кожни,мишићни,миокутани).Слободнимикроваскуларни
режњеви.Реконструкцијеумаксилофацијалнојрегији:усана,носа,
ушнихшкољкииочнихкапака.Опекотинеисмрзотине,поделаи
принципи лечења. Дијагностичке методе и планирање конзерва-
тивногихируршкоглечењаконгениталнихрасцепаусанаинепца.

Практичнанаставамаксилофацијалнехирургијеобухвата:
1.Радуамбуланти:дијагностикаилечењеинфекцијамеких

ткивалицаикостијулицаивилица,дијагностикаповредамеких
икоштанихткивалицаивилица,дијагностикаипринципилече-
њабенигнихималигнихтуморамаксилофацијалнерегије(учешће
у раду онколошког конзилијума за МФ регију), дијагностика и
принципилечењаипостоперативнанегааномалијалицаивилица.

2. Рад у амбулантно-поликлиничкој хируршкој сали: дијаг-
ностика и конзервативно лечење повреда горње и доње вилице,
повредезуба,постоперативнаконтролаболесникалечениххирур-
шкимметодамапреломагорњеидоњевилицеианомалијелица
ивилица.ДијагностикабенигнихималигнихтумораМФрегије,
радуконсултативнојамбуланти.

3. Рад на болесничком одељењу: вођење медицинске доку-
ментације,клиничкипрегледииобрадаболесника,преоперативна
припремаболесника,постоперативнанегаоперисанихболесника.

4. Рад у хируршкој сали: хируршко лечење прелома горње
идоњевилице, јагодичнекости,хируршколечењециставилица,
врата,обољењамаксиларнихсинуса,препротетскихируршкиза-
хвати,хируршколечењебенигнихималигнихтуморамаксилофа-
цијалнерегије,хируршколечењеурођенихистечениханомалија
лицаивилица.

Препоручује се да се свих пет година специјализаци-
је, обави на клиникама Медицинског факултета у Београду.



Специјалистички стаж из максилофацијалне хирургије (31 + 9
двосеместрална настава)може се обавити искључиво наИнсти-
туту заОРЛИМФХМедицинскогфакултетауБеоградуилина
клиникамазамаксилофацијалнухирургијуСтоматолошког факул-
тетауБеограду,НовомСадуиНишу,подруководствомментора
именованимодстранеовлашћеногоргананадлежногфакултетаи
надлежнекатедре.Деоспецијалистичког стажаможесеобавља-
тииузатоквалификованиммаксилофацијалнимустановамако-
јеимајуМФХстационар, алистриктнопоовомпрограмуипод
руководствомментораименованиходстранеовлашћенихоргана
премаважећимкритеријумимаистандардима.

Стажизстоматолошкихдисциплинаможесеобавитиискљу-
чивонаклиникамаСтоматолошког факултетауБеограду,Новом
СадуиНишу.

Програмпроверезнања
Специјализацијамаксилофацијалне хирургије се обављапо

тачноутврђеномпрограму,ументорскомсистему,узусмереност
наиндивидуаланрадсасвакимлекаромнаспецијализацијииуз
сталнупроверустеченогзнања,организованисистемколоквијума
изавршниспецијалистичкииспит.

1.Токомспецијалистичкогстажаобављајусеколоквијумии
семинариизследећихобласти:

1.Општахирургија
2.Хируршка анатомија главе и врата са максилофацијал-
номпропедевтиком

3.Тра уматологијамаксилофацијалнерегијеиобољењави-
личногзглоба

4.Инфекције,обољењапараназалнихсинуса,цистемакси-
лофацијалнерегије

5.Туморимаксилофацијалнерегије
6.Деформитетилицаивилица
7.Пластичнаиреконструктивнахирургија

2.Предиспитниколоквијумизмаскилофациајлнехирургије
кандитатполаженајранијемесецданапредиспитпреддвочланом
комисијомнаставникаисастојисеудетаљнојпроверитеоријских
знањакандитата.

3.Након завршеног теоријскогипарктичног дела стажана
Медицинскоим факултету у Београду, кружења (у дефинисаним
установама)иположенихколоквијума, специјализантможепри-
ступити полагању специјалистичког испита уз писмену сагла-
сностментора.

4.Наконзавршеногобавезногспецијалистичкогстажа,кан-
дитат,којијеодстранементораоцењендаиманеопходнотеориј-
скоипрактичнознањеиакојеположиопредвиђенеколоквијуме,
приступаполагањузавршногиспитапредовлашћеномкомисијом.

Специјалистичкииспитсесастојиизчетиридела:
1.Тест
2.Извођењеоперативногзахвата
3.Практичнипрегледболесника
4.Усменииспитпредиспитномкомисијом(најмањепетпитања)
Испитнакомисијасесастојиодтричланаивећинучинена-

ставнициматичнеспецијализације.
ОвајпрограмусклађенјесапрепорукамаЕвропскогудруже-

њазаМаксилофацијалнухирургију(ЕАCМFS)ипрограмомспе-
цијализацијеизмаксилофацијалнехирургијенамедицинскимфа-
култетимауНовомСадуиНишу.

ТЕОРИЈСКАНАСТАВАИЗМАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ
ХИРУРГИЈЕ

Методскајединица Часови Предавач Датум

IОПШТИДЕО
1.Пропедевтикаумакслифацијалнојхирургији 1
2.МедицинскадокументацијауМФХ 1
3.Припремаболесниказаоперацију 1
4.Клиничкакласификацијамалигнихтумораглаве
ивратапоTNMсистему

1

5.ХистопатолошкадијагностикауМФХ 1
6.RTG,EHO,CT,МRдијагностикауМФХ 2
7.АнестезијауОРЛИМФХ 1
8.Реанимацијаипостоперативнанегаболесника 2
9.Принципсудскомедицинскогвештачења 1
10.СпецифичностбиопсијеуМФХ 1

IIИНФЕКЦИЈЕ
1.Запаљенскипроцесиинетуморскаобољењапљу-
вачнихжлезда

1

2. Запаљенска обољења усне дупље (цхеилитис,
гингивитис,стоматитис,глосситис)

1

3.Инфекциједубокихпределалицаиврата(апсце-
сиифлегмоне)

2

4.Инфекцијекоштаногткивалицаиврата 2
КОЛОКВИЈУМ

IIIОБОЉЕЊАПАРАНАЗАЛНИХШУПЉИНА
1.Клиничкаанатомијаифизиологијаносаипара-
назалнихшупљина

2

2.Повреденоса 1
3.Акутнаи хронична запаљењапараназалних си-
нуса(дентогенисинузитиси)

2

4.Туморипараназалнихшупљина 2
5.Хирургијапараназалнихшупљина 2
КОЛОКВИЈУМ

IVТРАУМАТОЛОГИЈА
1.Преломигорњевилице-дијагностикаилечење 1
2.Преломијагодичнекостииподаорбите-дијагно-
тикаилечење

1

3.Преломидоњевилице-дијагностикаилечење 1
4.Преломи зглобног наставка доње вилице-дијаг-
ностика,лечење,последице

1

5. Принципи лечења удружених прелома костију
лицаивилица,краниоцеребралнихповредаимак-
силофацијалнерегије

2

6. Савремени приступ у лечењу ратних повреда
максилофацијалнерегије

2

7.Повреденоса 1
8.Повредеуснедупљеиждрела 1
9.Повредефронтоетмоидалнерегије 1
КОЛОКВИЈУМ

VОБОЉЕЊАТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНОГЗГЛОБА
1.Обољењадоњовиличногзглоба
Могућности хируршког лечења обољења доњови-
личногзглоба

2

VIТУМОРИМФРЕГИЈЕ
1.Туморипљувачнихжлезда 2
2.Парафарингеалнитумори 2
3.Лимфнисистемвратаилимфаденопатије 2
4.Васкуларнеаномалијеглавеиврата 2
5.Одонтогенитумори,централнииперифернигра-
нуломвилица

2

6.Саркомиилимфомимаксилофацијалнерегије 1
7.Малигнитуморикожелицаиврата 2
8.Преканцерозеслузокожеуснедупље 1
9.Малигнитуморислузокожеуснедупљеихирур-
шка рекоснтрукција усне дупље после уклањања
малигнихтумора-приступиипринципи

2

10.Диференцијална дијагноза израштаја на врату.
ЛечењерегионалнихметастазамалигномаМФре-
гије,дисекцијеврата-индикације,врстеидилеме

2

11.Тумориусана –реконструкција 2
12.Цистевилица 2
13.Цистемекихткивалицаивилица 1
14.РадиотерапијамалигнихтумораМФрегије 1
15.Хемотерапијаиимунотерапијамалигнихтумо-
раМФрегије

2

16.Тумориуснедупље 1
17. Лечење регионалих метастаза малигнома МФ
подручија

1

VIIУРОЂЕНИИСТЕЧЕНИДЕФОРМИТЕТИ
1. Ортодонтски третман пацијената са расцепима
усанаинепца

2

2. Преоперативни и постоперативни ортодонтски
третман пацијената са деформитетима лица и ви-
лица

2

3.Расцепиусанаинепца –методехируршкоглечења 2
5.Урођениистеченидеформитетилицаивилица-
етиологијаиподела.
Принципипланирања,корекцијадеформитеталица
ивилица

2



6.Ортогнатскихируршкизахватинадоњој,горњој
вилици.
Бимаксиларна хирургија-индикације и хируршка
техника

2

VIIIОБОЉЕЊАКРАНИЈАЛНИХНЕРАВА
1.Парализе нервуса фацијалиса, неуралгиа н.три-
геминуса

2

IXПЛАСТИЧНАИРЕКОНСТРУКТИВНАХИРУРГИЈА
1.Основнипринципипластичнеиреконструктивне
хирургије

2

2.Реконструкциједефекатакожеимекихткивалица 1
3.Ласерскахирургија 2
4.Протетичкареконструкцијаинтраоралнихдефе-
ката

2

5.Естетскахирургијалица 2
6.Основикраниофацијалнехирургије 2
7.Препротетичкахирургија 2
8.Индикације,врстеитехникауградњеимплантата 2
9.Рекоснтрукцијалицаивилицаслободниммикро-
васкуларним режњевима, слободни коштани тран-
сплантати,алопластичниматеријали

2

10. Протезе лица, протетичка рекоснтрукција ин-
траоралнихдефеката

2

ПРАКТИЧНАМАКСИЛОФАЦИЈАЛНАНАСТАВА
Програмспецијализацијепообластимаивештинама
Каталог знањаивештина

IГРУПА:ОРАЛНО –ХИРУРШКИЗАХВАТИ
Вештине (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Локалнеанестезије 5 30
2Хируршколечењециста вилица (одонтогенихи
неодонтогених)

5 5 5

3.Екстракцијаретинираних –импактиранихзуба 1 5 10
4.Ресекцијакореназуба 1 5 5
5.Лечењелуксираних,фрактуриранихиизбијених
зуба

1 5 5

6.Денталниимплантати 1 5 5
7.Читањерадиографскихснимака(стандардни,CT
иМR)назо-параназалнихшупљина

5

8.Биопсија туморских промена носа и параназал-
нихшупљина

1 5 5

9.Инцизијахематомаиабсцеса 1 2 2
10.Орофарингоскопија 2 50
11.Радиолошка(CT,МR)дијагностикафаринкса 5
12.Биопсијатуморскихпроменауснедупљеифа-
ринкса

2 5 5

13.Збрињавањеповредауснедупље 2 2 2
14.Екстракцијастранихтелауснедупљеиждрела 2 5 5
15.Инцизија перитонзиларног абсцеса,ретрофа-
рингеалногабсцеса

2 2 5

IIГРУПА:ХИРУРШКИЗАХВАТИ
Вештине (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Екстраиинтраоралнеинцизијелицаивилицау
лечењуинфекција(апсцесаифлегмона)

2 5 10

2.Пластика ороантралнихиназооралних комуни-
кација

2 3 5

3.Хируршколечењеобољењамаксиларногсинуса
(Caldwеll-Lucисинусоскопија)

2 5 5

4.Сијалолитектомија 2 5 5
5.Блокада периферних грана н.тригеминуса, лече-
њенеуралгијаиперифернанеуректомија

2 5 5

6.Екстраиинтраартикуларнеињекције 2 2 5
7.Заустављањеепитаксекаутеризацијом 2 5 10
8.Предњатампонаданоса 2 5 10
9.Задњатампонаданоса 2 3 3
11.Пласирањеназогастричнесонде 5 5 5
12.Ултразвучнипрегледглаве 5 5
13.Ендотрахеалнаинтубација 5 5 5
14. Вештачко дисање-мануелне и инсуфлационе
методе

2 5 5

15.Уводјењеназогастричнесонде 3 3 10

16.Хируршколечењеинфекцијенаврату 5 5 2
17.Кардиопулмоналнареанимација 2 5 5

IIIГРУПА:ТРАУМАТОЛОГИЈАЛИЦАИВИЛИЦА
Вештина (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Примарнаисекундарнаобрадарана 2 5 20
2.Примарнаисекундарнареконструкција 2 5 20
3.Конзервативноихируршколечењепреломагор-
њеидоњевилице

2 5 20

4.Репозиција и имобилизацијажичаним лигатура-
маиудлагама

2 5 20

5.Остеосинтеза, циркумзигоматична- краниофаци-
јалнасуспензија

2 5 5

6.Хируршколечењепреломаноснихкостију 2 5 5
7.Хируршколечењепреломазигоматичнекости 2 5 10
8.Хируршколечењепреломаорбите 2 5
9.Мануелнарепозицијаакутнелуксацијевиличног
зглоба

2 5 5

10.Остеопластичнеоперацијефронталногсинуса 2 5
11.Етмоидектомије(ендоназалнеиекстраназалне) 2 5
12.ЗбрињавањеповредалицаЛеФорт 2 5 5
13.Збрињавањефронтоетмоиднихповреда 2 2 2
14.Ридловаоперацијафронталногсинуса 2 2
15.Збрињавањеповредаврата 2 2 2
16.CT(индикацијеитумачењеналаза) 15 15
18.Обрадаранапоглавине 5 5 5
19.Обрадараненалицу 5 5 5

IVГРУПА:ХИРУРШКОЛЕЧЕЊЕОБОЉЕЊАПЉУВАЧНИХ
ЖЛЕЗДАИВРАТА

Вештина (п) –
посматра

(а) –
асиситра

(и) –
изводи

1.Сијалографија 2 2 2
2.Екстирпацијаподвиличнепљувачнежлезде 2 5 5
3.Операцијетуморапљувачнихжлезда 2 2 2
4.Паротидектомија 2 10 2
5.Хируршколечењеконгениталних,латералних
имедијалнихцистаифистулаврата

2 5

6.Екстирпацијалимфнихчвороваврата 2 5 5
7.Инцизијеабсцесаифлегмонавратаиподаусне
дупље

2 5 5

VГРУПА:УРОЂЕНЕ,СТЕЧЕНЕИРАЗВОЈНЕАНОМАЛИЈЕ
ЛИЦАИВИЛИЦА

Вештина (п) –
посматра

(а) –
асистира

(и) –
изводи

1.Хируршколечењехеилогнатопалатошизе 5 5
2.Планирање,хируршколечењеипостоперативна
негакодурођених,стеченихиразвојниханомалија

5 5 2

3.Хируршколечењеанкилозатемпоромандибулар-
ногзглоба

2 2

4.Секундарнихируршкизахватипослелечењахеи-
логнатопалатошиза

2 2

VIГРУПА:ПРОТЕТСКАХИРУРГИЈА
Вештина (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Хируршко лечење и одтсрањивање фибромато-
знихпроменаууснојшупљини

2 2 2

2.Ресекцијафренулумаиплика 2 2 2
3.Вестибулопластике 2 2 2
4.Вестибулопластикаузупотребуслободнихтран-
сплантатакоже,слузокоже,хрскавицеикости

2 5 2

5.Пластикаалвелоарноггребена 2 2 2
6.Аутотрансплантати,биокомпатибилниматеријали 2 2

VIIГРУПА:ОНКОЛОШКАХИРУРГИЈА
Вештина (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Биопсије 2 10 50
2.Трахеотомија 2 5 10
3.Хируршко лечење бенигних и малигних тумора
кожелица,слузокожеуснедупље,усана (карцино-
маподауста,језика
ексцизија и реконструкција, ресекција доње и
горњевилице)

2 5 10



4.Хируршко лечење коштаних тумора вилица и
одонтогенихтумора

2 5 1

5.Хируршколечењетуморамекихткивалица 2 5 10
6.Хируршколечењеметастаза тумораМФрегије
итумораврата(радикалнаимодификованаради-
калнадисекција)

2 10 1

7. Хируршко лечење пљувачних жлезда(суперфи-
цијалне,тоталнеирадикалнепаротидектомије)

2 10 1

8.Операцијамалигногтуморауснедупље,ексци-
зијакарциномабазеуста,језика,ресекцијадоњеи
горњевилице

2 10 1

9.Узимање отисака дефеката лица и вилица ради
протетскенадокнаде

2 5 2

10.Реконструктивнихируршкизахватиуциљуна-
докнадепостоперативних
дефеката након одстрањивања бенигних и малиг-
нихтумора-
мекихткиваикостијулицаивилица

2 10 2

12.Ресекцијамањихтумораносаилица 2 5 3
13.Латералнаринотомија 2 5
14.Операцијатуморапараназалнихшупљина 2 5
15. Операција малигних тумора максиле (макси-
лектомија)

2 5

16.Операцијатуморафаринкса 2 10
17.Операцијатуморапарафаринкса 1 2

VIIГРУПА:ПЛАСТИЧНАИРЕКОНСТРУКТИВНАХИРУРГИЈА
Вештина (п) –

посматра
(а) –

асистира
(и) –
изводи

1.Примарне и секундарне реконструкције слобод-
нимкожнимтрансплантатима

2 5 2

2. Примарне и секундарне реконструкције локал-
нимиудаљенимрежњевима

2 5 2

3.Реконструкцијадефекатаслободнимкоштаним
ихрскавичавимтрансплантатима

2 5 2

4.Трансплантацијамикроваскуларнихрежњева 2 2
5.Септопластика 2 2
6.Ексцизијамањихпроменаналицуиносуузре-
конструкцијудефекта

2 5 5

7.Риносептопластика 2 5
8.Операцијаринофиме 1 1
9.Реконструкцијавеликихдефекаталицаиврата 2 5
10.Корекцијаотапостазе 2 5
11.Мањекорективнеоперацијекапака,носа,усни
иаурикула

2 5 2

12.Хируршколечењедекубиталнихулцера 2 5 5
13.Циркумцизијаифренулотомија 2 5 5
14.Лечењеопекотина 2 10

НаставасеодржаванаИнститутузаОРЛиМФХуБеограду,
Пастерова2.

Позавршенојдвосеместралнојнастави,лекаринаспецијали-
зацијистичуправодаполажупредвиђенеколоквијуме.

Колоквијум јеквалификационогкарактера, јерњеговимпо-
лагањемспецијализантизМФХстичеправополагањаспецијали-
стичкогиспита.

26.Анестезиологија,РеаниматологијаиИнтензивнатерапија
(60месеци)

Општеодредбеспецијализације

На ме на спе ци ја ли за ци је
Специјализација јеедукативнипроцескојиимазациљсти-

цањестручногипрактичногмедицинскогзнањакојећеомугући-
тиуспешноисамостално:

 –Спровођењепреоперативнеприпремезаанестезију
 –Извођењесвиханестезиолошкихиреанимационихпосту-

паказавремехируршкеинтервенцијекаоизавремеразличитих
терапијскихидијагностичкихпоступака

 –Спровођење реанимације и интензивног лечења у хирур-
шкимјединицамаинтензивноглечења

 –Спровођењереанимационихпоступакананехируршкимоде-
љењимаинтензивноглечењанакојима јепотребнапотпорафунк-
цијереспираторног,кардиоваскуларногиосталихвиталнихситема

 –Спровођењемера реанимације у специјализованим амбу-
лантамастационарнихустановаитранспортнимјединицама

 –Лечењеакутногихроничногбола

Трајањеспецијалзације
Специјализација из анестезиологије, реаниматологије и ин-

тензивнетерапијетраје5година(60месеци).
Лекарунаспецијализацијиприпадагодишњиодморчијису

дужинаиначинкоришћењарегулисанизаконом.Времекоришће-
њагодишњегодмораодређујеспецијализантудоговорусаменто-
ромкодкогаобављаспецијалистичкистаж.

Времепроведенонагодишњемодморуурачунавасеувреме
којејепроведенонаспецијалистичкомстажу.

Структураспецијализације
Процесспецијализацијеподељенјенаседамцелинакојесе

обављају према предвиђеном редоследу. Тиме се обезбеђује по-
ступностиконтинуитетедукативногпроцеса.

Лекар на специјализацији започиње стаж на одређеном нивоу
наконштодобијеупут.Послеобављеногстажаунаведенимцелина-
ма,обавезнојеполагањеколоквијумауциљупроверестеченогзнања.

Условзапрелазакуследећинивоспецијалистичкогстажаје-
суобављенстажиположенколоквијумнапретходномнивоу.

Проверазнања
Утокуспецијалистичкогстажавршисеконтинуиранапрове-

рапрактичногитеоријскогзнања.Посебнапроверазнањауобли-
куколоквијумаобављасенакрајусвакецелинеспецијалистичког
стажа.

Колоквијумипредстављајуобликпровереуспешностиедука-
ције специјализанта.Полажу се на крају завршене сваке целине
специјалистичкогстажаиобављајусеонимредоследомкојимсе
обављаиспецијалистичкистаж.

Колоквијумсеполажеискључивокоднаставникаисарадни-
каКатедреакојисуодређениодстранешефаКатедре.

Специјализантитокомспецијализацијеполажуследећеколо-
квијуме:

1.Општаанестезиологија
2.Кардиологија
3.Специјалнаанестезиологија
4.Педијатријскаанестезија
5.Реаниматологијаиинтензивнолечење

ПРЕГЛЕДПРОГРАМАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

1.ОПШТААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 12месеци
2.ИНТЕРНАМЕДИЦИНАИХИРУРГИЈА 9месеци
3.СПЕЦИЈАЛНААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 18месеци
4.РЕАНИМАТОЛОГИЈА 3месеца
5.ИНТЕНЗИВНОЛЕЧЕЊЕ 8месеци
6.ДОДАТНАЕДУКАЦИЈА 8месеци
7.ПРИПРЕМАЗАПОЛАГАЊЕИСПИТА 2месеца
ДВОСЕМЕСТРАЛНАНАСТАВАОБАВЉАСЕНАТРЕЋОЈ

ГОДИНИСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА

Местоспецијализације
Делови специјализације 1 и 2 обављају се у менторским

установама,уколикозатопостојеуслови.
Менторствоподразумевапостојањеспецијалистеодговарају-

ћегпрофилаиусловазасавлађивањесвихвештинапредвиђених
програмомспецијализације.

Уколико не постоје услови за обављање специјалистичког
стажа ументорској установи,место обављања специјалистичког
стажаодређујешефКатедре.

Деловиспецијализације3,4,5и6обављајусеуустановама
којесунаставнебазеМедицинскогфакултетааштојепрописано
програмомспецијализације.

У току треће године специјалистичког стажа спроводи се
обавезнатеоретскадвосеместралнанастава.

Није могуће мењати место специјализације без посебног
одобрењашефаКатедре.

Рад ноеду ка ти ви не оба ве зе у то ку спе ци ја ли за ци је
Заспровођењемедицинскихпоступакалекаранаспецијали-

зацији одговоран је лекар специјалиста под чијом се контролом
спроводиедукативнипроцес.

Уциљустицањапотребних знањаивештина,поредедука-
цијеутокуредовноградногвремена,специјализантимаобавезуи



даучествујеудежурствимауустановиукојојобављаспецијали-
стичкистаж.

Бројдежурстванеможебитивећиодједногнедељно.

СТРУКТУРАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

1.ОПШТААНСТЕЗИОЛОГИЈА –12месеци
2.ИНТЕРНАМЕДИЦИНАИХИРУРГИЈА –9месеци

1.Кардиологијаикоронарнајединица 6месеци
2.Пулмологија 1месец
3.Нефрологија 1месец
4.Хирургија 1месец

3.СПЕЦИЈАЛНААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА –18месеци
1.Анестезијаупедијатрији 4месеца
2.Анестезијаунеурохурургији 2месеца
3.Анестезијауофталмологији 1месец
4.АнестезијауОРЛ 1месец
5.Анестезијаумаксилофацијалнојхиругији 1месец
6.Анестезијауендокринојхирургији 1месец
7.Анестезијаугруднојхирургији 1месец
8.Анестезијаукардиоваскуларнојхирургији 2месеца
9.Анестезијауортопедскојхирургији 1месец
10.Анестезијауурологији 1месец
11.Анестезијагинекологијииакушерству 1,5месец
12.Анестезијаупластичнојиеконструктивној

хирургији 1месец
13.Амбулантнаанестезија 15дана
4.РЕАНИМАТОЛОГИЈА –3месеца
1.РеанимационаамбулантаУргентногцентра 2месеца
2.ОперационасалаУргентногцентра 1месец

5.ИНТЕНЗИВНОЛЕЧЕЊЕ –8месеци
1.ЈединицаинтензивноглечењаУргентногцентра 5месеци
2.МетаболичкајединицаУргентногцентра 1месец
3.Јединицаинтензивноглечењаукардиоваск.
хирургији 2месеца

6.ЗАВРШНАЕДУКАЦИЈА –8месеци
1.Анестезијаудигестивнојхирургији 6месеци
2.Изборнаедукација 2месеца

7.ПРИПРЕМАЗАПОЛАГАЊЕИСПИТА –2месеца
ОБАВЕЗНА ДВОСЕМЕСТРАЛНА НАСТАВА ОБАВЉА СЕ У
ТРЕЋОЈГОДИНИСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА

1.ОПШТААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

Трајањеобуке: 12месеци
Местообуке:Менторскаустанова
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преанестетичкавизита 50 200
Припремаболесниказаоперацију 50 200
Спровођењепремедикације 50 200
Пункцијапериферневене 10 50
Канулацијапериферневене 50 200
Припремаинфузионихраствора 10 100
Припремалековазаспровођењеанестезије 10 100
Припремаипровераисправностиопремеиапарата заане-
стезију

50 200

Вештачко дисање мануелном вентилацијом преко маске за
лице

50 200

Ларингоскопијаригиднимларингоскопом 50 200
Ендотрахеалнаинтубација 50 200
Постављањеорофарингеалногтубуса 50 200
Ендотрахеалнаиорофарингеалнааспирација 50 200
Увођењеназогастричнесонде 10 20
Вешт.дисањемануелномвентилацијомпрекоендотрахеал-
ногтубуса

10 60

Спровођењеопштебалансиранеанестезије 50 100
Спровођењеинхалационеанестезије 20 30
Спровођењеинтравенскеанестезије 10 25
Централнаспроводнаанестезија 50 50
Неинвазивнимониторингфункцијекардиоваск.система 50 200
Интраоперативнимониторингплућнефункције 50 200
Пулснаоксиметрија 50 200
Капнографија 10 30
Мониторингнеуромишићнефункције 10 30
Мониторингтелеснетемпературе 50 200
Мониторингдиурезе 10 100
Периоперативнанадокнадатечностииелектролита 50 200
Спровођењетрансфузијекрвиикрвнихдеривата 10 30
Регулацијаацидобазнеравнотеже 10 50
Припремаипровераисправностидефибрилатора 5 20
Вештачкодисањесамоширећимбалоном 5 20
Дезинфекцијаистерилизацијаанестезиолошкеопреме 5 20

Припремаипровераисправностимеханичкогвентилатора 10 20
Спровођењеосновнихобликамеханичкевентилацијеплућа 20 20
Узимањеузоркакрвизагаснеанализе 10 40
Постанестезијскинадзорболесника 50 200
Оксигенотерапија 10 40
Постоперативнаконтролабола 50 200
Лечењепостоперативнемукеиповраћања 10 40
Периоперативнаантибиотскатерапија 10 50

2.ИНТЕРНАМЕДИЦИНАИХИРУРГИЈА

А.КАРДИОЛОГИЈАИКОРОНАРНАЈЕДИНИЦА
Трајањеобуке:6месеци
Местообуке:ОдељењекардиологијеиКоронарнајединицаменторскеустанове
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Евалуацијаболесникасаисхемијскимобољењемсрца 10 60
Евалуацијаболесникасаобољењемсрчанихзалистака 10 20
Евалуацијаболесникасапоремећајемсрчаногритма 10 30
Евалуацијаболесникасаобољењемперикарда 5 5
Евалуацијаболесникасакардиомиопатијом 5 5
Евалуацијаболесникасасрчаномслабошћу 5 5
Неинвазивнадијагностикаобољењасрца 10 30
Инвазивнадијагностикаобољењасрца 10 -
Лечењехипертензивнеболести 50 10
Лечењепоремећајасрчаногритма 20 10
Кардиоверзија 5 -
Лечењеакутногинфарктамиокарда 20 5
Лечењесрчанеслабости 10 5
Лечењекардиогеногшока 5 2
Б.ПУЛМОЛОГИЈА
Трајањеобуке:1месец
Местообуке:Одељењепулмологијементорскеустанове
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Евалуацијаболесникасаобољењемреспираторногсистема 10 20
Функционалноиспитивањеплућа 10 -
Лечењехроничнеопструктивнеплућнеболести 10 5
Лечењехроничнерестриктивнеплућнеболести 10 5
Лечењереспираторнеслабости 10 5
Лечењеургентнихстањаупулмологији 10 10
Респираторнафизикалнатерапија 5 10
Ц.НЕФРОЛОГИЈА
Трајањеобуке:1месец
Местообуке:Одељењенефрологијементорскеустанове
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Евалуацијаболесникасаобољењембубрега 10 20
Функционалноиспитивањебубрега 10 -
Лечењебубрежнеслабости 10 10
Спровођењехемодијализе 10 -
Спровођењеперитонеалнедијализе 5 -
Спровођењеконтинуиранеартерио-венскехемофилтрације Факулта-

тивно
-

Д.ОПШТАХИРУРГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Место обуке:Одељење опште хирургије менторске уста-
нове
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Обрадамањиххируршкихрана 20 5
Локалнаинфилтрационаанестезија 5 10
Некректомија 10 -
Лечењеопекотина 10 -
Катетеризацијамокраћнебешике 10 20

3.СПЕЦИЈАЛНААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

1.АНЕСТЕЗИЈАУПЕДИЈАТРИЈИ
Трајањеобуке:4месеца
Местообуке:Дечјеклиникемедицинскихфакултета(гдепо-
стојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијапедијатријскогболесника 50 50
Преоперативнаприпремадетета 80 20
Спровођењепремедикације 50 50
Канулацијапериферневене 50 50
Инхалациониуводуанестезију 20 5
Интравенскиуводуанестезију 40 40
Ендотрахеалнаинтубација 50 50
Тампонадауснедупље 10 5
Одрżавањеанестезије 50 50
Мониторингпедијатријскогболесника 50 50
Надокнадатечностииелектролита 50 50
Трансфузијакрви 10 5
Регулацијаацидобазнеравнотеżе 10 5
Постанестезијскинадзордетета 50 50
Постоперативнаконтролабола 50 50
Анестезијазадијагностичкепроцедуреудеце 20 10
Анестезијазанајчешћехируршкеинтервенцијеудеце(опе-
рацијакиле,слепогцреваислично)

50 50

Анестезиолошкозбрињавањехитнихстањаупедијатрији 20 5
Интензивнолечењепедијатријскогболесника 20 5
Кардиопулмоналнареанимацијадетета Факулта-

тивно
2.АНЕСТЕЗИЈАУНЕУРОХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке: ИнститутзанеурохирургијуКЦС



ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијанеурохируршкогболесника 20 20
Регулацијаинтракранијалногпритиска 10 10
Анестезијазаоперацијеусупратенторијалномподручју 15
Анестезијазаоперацијеузадњојлобањскојјами 10
Анестезијазаоперацијеваскуларнихможданихлезија 30
Анестезијазахирургијукичмеиперифернихнерава 30
Анестезијазанеурорадиолошкедијагностичкепроцедуре 10
Постоперативно интензивно лечење неурохируршког боле-
сника

30 5

3.АНЕСТЕЗИЈАУОФТАЛМОЛОГИЈИ
Трајањеобуке:1месец
Местообуке:Институт заочнеболестиКЦСилиКлинике
за очне болести Клиничких центара (где постоје услови за
едукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаофталмолошкогболесника 20 20
Регулацијаинтраокуларногпритиска 20 5
Анестезијазаоперацијенапредњемсегментуока 10 5
Анестезијазаоперацијеназадњемсегментуока 5 2
Регионалнаанестезијазаофталмолошкеоперације 20 10
Анестезијазаофталмолошкеоперацијеудечјемузрасту 10 5
Анестезијазадијагностичкепроцедуреудеце 10 5
4.АНЕСТЕЗИЈАУОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈИ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:ИнститутзаОРЛимаксилофацијалнухирур-
гију КЦС, Клинике за ОРЛ и максилофацијалну хирургију
Клиничкихцентара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаоториноларинголошкогболесника 20 20
Анестезијазаоперацијукрајника 5 5
Анестезијазаоперацијегркљана 5 5
Анестезијазаоперацијеносаисинуса 5 5
Анестезијазаоперацијесредњегува 5 2
АнестезијазаендоскопскеОРЛпроцедуре 10 10
АнестезијазаласерскухирургијууОРЛ 2 2
Анестезијазавађењестраногтелаиздисајнихпутева Факулта-

тивно
-

Анестезијазатрахеостомију 2 2
ПостоперативноинтензивнолечењеОРЛболесника 10 10
5.АНЕСТЕЗИЈАУМАКСИЛОФАЦИЈАЛНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке:1месец
Местообуке:ИнститутзаОРЛимаксилофацијалнухирур-
гију КЦС, Клинике за ОРЛ и максилофацијалну хирургију
Клиничкихцентара(гдепостојеусловизаедукацију
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Анестезијазакорективнемаксилофацијалнеоперације 5 10
Анестезијазахируршкозбрињавањемаксилофацијалнетрауме 5 5
6.АНЕСТЕЗИЈАУЕНДОКРИНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке:1месец
Местообуке:Институтзаендокринологију,дијабетесиболестиметаболизмаКЦС
идругимКлиникамаКлиничкихцентара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаболесникасаендокринимобољењем 20 20
Преоперативнаприпремаболесникасаендокринимобољењем 20 20
Периоперативнимониторингирегулацијагликемије 10 5
Анестезијазаоперацијештитастежлезде 20 10
Мереодржањадисајногпутакодотежанеинтубације 5 2
Анестезијазаоперацијепаратиреоиднихжлезда 2 -
Анестезијазаоперацијенадбубрежнежлезде 2 -
Постоперативнолечењеендокриногхируршкогболесника 5 -
7.АНЕСТЕЗИЈАУГРУДНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Институтзаплућнеболести,туберкулозуигруднухирургијуКЦС
иКлиникезагруднухирургијудругихКлиничкихцентара(гдепостојеусловиза
едукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијагрудногхируршкогболесника 10 5
Ендотрахеалнаинтубацијадволуменскимтубусом 10 10
Изолованавентилацијаједногплућногкрила 10 10
Анестезијазаресекцијуплућа 10 5
Анестезија за ендоскопске торакалне дијагностичке проце-
дуре

2 2

Постоперативнолечењегрудногхируршкогболесника 10 5
8.АНЕСТЕЗИЈАУКАРДИОВАСКУЛАРНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:ИнститутзакардиоваскуларнеболестиКЦСи
другимКлиникамазакардиоваскуларнеболестиКлиничких
центра(гдепостојеусловизаедукацију)

ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаваскуларногболесника 10 20
Преоперативнаевалуацијакардиохируршкогболесника 10 10
Инвазивнихемодинамскимониторинг 20 20
Анестезијазаинванзивнедијагностичкепроцедуреукардио-
васкуларнојхирургији

5 5

Анестезијазакардиоверзију 5 10
Анестезијазаоперацијекаротиднеартерије 10 5
Анестезијазаоперацијеабдоминалнеаорте 10 10
Анестезијазапериферневаскуларнеоперације 10 10
Анестезијазаампутационеоперације 3 4
Анестезијазакардиохуруршкеоперације 5 -
Дијагнозаилечењепериоперативногинфаркта 5 2
Дијагноза и лечење периоперативних поремећаја срчаног
ритма

10 5

9.АНЕСТЕЗИЈАУОРТОПЕДСКОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Институтзаортопедскухирургијуитра умато-
логијуКЦСиКлиникамаиспецијалнимболницамазаорто-
педскухирургијуКлиничкихцентара(гдепостојеусловиза
едукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаортопедскогболесника 10 10
Анестезијазакраткотрајнехируршкепроцедуре
уортопедскомпревијалишту

10 5

Општаанестезијазаортопедскехируршкеинтервенције 5 5
Општаанестезијазаоперацијенакичменомстубу 5 2
Регионалнаанестезијазахирургијугорњихекстремитета 5 5
Регионалнаанестезијазахирургијудоњихекстремитета 10 5
Постоперативноинтензивнолечењеортопедскогболесника 10 10
Профилаксатромбоемболијскеболестиуортопедскихболе-
сника

10 10

10.АНЕСТЕЗИЈАУУРОЛОГИЈИ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Институт заурологијуинефрологијуКЦСи
другимКлиникамазаурологијуКлиничкихцентара(гдепо-
стојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијауролошкогболесника 20 20
Анестезијакодболесникасабубрежномслабошћу 10 5
Анестезијазаендоскопскеуролошкепроцедуре 10 10
Анестезијазаекстракорпоралнулитотрипсију 10 10
Анестезијазарадикалнеоперацијетуморауротракта 5 5
Постоперативноинтензивнолечењеуролошкогболесника 10 5
11.АНЕСТЕЗИЈАУГИНЕКОЛОГИЈИИАКУШЕРСТВУ
Трајањеобуке: 1,5месец
Местообуке:ИнститутзагинекологијуиакушерствоКЦСи
КлиникамазагинекологијуиакушерстводругихКлиничких
центара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијатруднице 5 10
Анестезијазакраткотрајнегинеколошкепроцедуре 10 20
Анестезијазагинеколошкеоперације 10 5
Регионалнаанестезијатокомвагиналногпорођаја 5 5
Регионалнаанестезијазацарскирез 2 2
Општаанестезијазацарскирез 30 10
Анестезиолошкозбрињавањеопстетричкихкрварења 5 5
Анестезиолошкипоступцикодпреееклампсије 5 5
Постоперативноинтензивнолечењегинеколошкогболесника 40 5
Реанимацијановорођенчета Факулта-

тивно
-

12.АНЕСТЕЗИЈАУПЛАСТИЧНОЈИРЕКОНСТРУКТИВНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Центарзаопекотине,пластичнуиреконструктивнухирургијуКЦСи
КлиникамазапластичнуиреконструктивнухирургијуиопекотинедругихКлинич-
кихцентара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаболесника 10 5
Општаанестезијазакорективнехируршкеинтервенције 10 5
Регионалнаанестезијазакорективнехируршкеинтервеније 5 2
Интензивнолечењеболесникасаопекотинама 5 5
Анестезијазапревијањеопекотина 5 2
13.АМБУЛАНТНААНЕСТЕЗИЈА
Трајањеобуке: 15дана
Местообуке:ПоликлиникаКЦСидругимПоликлиникама
Клиничкихцентара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаболесника 10 10
Анестезијазаамбулантнедијагностичкеихируршкепоступке 10 10

4.РЕАНИМАТОЛОГИЈА

Трајањеобуке:3месеца
Место обуке: Реанимациона амбуланта Ургентног Центра
КЦС –иреанимационимамбулантамадругихУргентнихЦен-
тара(гдепостојеусловизаедукацију)-2месеца
 ОперационасалаУргентногЦентраКЦСиоперационимса-
ламадругихУргентнихЦентара (гдепостојеусловизаеду-
кацију) –1месец 
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Проценаопштегстањавиталноугроженогболесника 20 30
ПрименаГласгоwкомаскалеупроценистањасвести 20 30
Применатра умаскораупроценистањатрауматизованогбо-
лесника

50 50

Извођењекардиопулмоналнереанимације 50 50
Постављањеларингеалнемаске 20 20
Интубацијаболесникасаповредомвратнекичме 10 10
Извођењеперкутанетрахеостомије факулта-

тивно
Евалуацијаиреанимацијаболесникасакраниоцеребралном
повредом

20 20

Евалуацијаиреанимацијаболесникасаповредомгрудногкоша 20 20
Евалуација и реанимација болесника са повредом или хит-
нимхируршкимобољењемабдомена

40 40

Евалуацијаиреанимацијаболесникасаортопедскомтра умом 20 20
Евалуацијаиреанимацијаполитрауматизованогболесника 30 30
Успостављањецентралногвенскогпута 30 30
Пласирањецентралногвенскогкатетеразахемодијализу 10 5



Канилисањерадијалнеартерије 30 30
Анестезијазаевакуацијуинтракранијалногхематома 30 10
Анестезијазаургентнеторакалнеиабдоминалнеоперације 50 50
Анестезијазаургентнеортопедскеоперације 30 30

5.ИНТЕНЗИВНОЛЕЧЕЊЕ

1. Место обуке: Јединица интензивног лечења Ургентног
ЦентраКЦСијединицамаинтензивненегедругихургентних
центара(гдепостојеусловизаедукацију)
Трајањеобуке:5месеци
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Интензивнолечењеболесникапослесрчаногзастоја 10 10
Интензивнолечењеболесникасакраниоцеребралномповредом 30 10
Дијагнозаилечењекоматознихстања 20 20
Интензивнолечењеполитрауматизованогболесника 50 50
Дијагнозаилечењехеморагијскогшока 50 50
Дијагнозаилечењесептичногшока 20 30
Дијагнозаилечењенеурогеногшока 10 10
Дијагнозаилечењеакутногпанкреатитиса 20 20
Механичка вентилација плућа и успостављање различитих
вентилационихоблика

50 50

Неинвазивнамеханичкавентилација 30 30
Одвикавањеболесникаодвентилатора 50 50
ДијагнозаилечењеАРДС-а 10 5
ДијагнозаилечењеМОДС-а 20 20
Интензивнолечењеболесникасаквадриплегијом 5 5
Утврђивањеможданесмрти Факулта-

тивно
-

3.Местообуке:МетаболичкајединицаУргентногЦентра
КЦСидругимМетаболичкимјединицамаКлиничкихцента-
ра(гдепостојеусловизаедукацију)
Трајањеобуке:1месец
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Лечењенерегулисанешећернеболестииакутнихкомпликација 20 20
Лечењепоремећајаацидо-базногстања 20 20
Лечењеакутнихендокринихпоремећаја 5 5
3.Местообуке:Јединицаинт.лечењаИнститутазаКВБКЦС
Јединицаинт.лечењеИнститутазаКВБДедиње
Трајањеобуке:2месеца
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Лечењеболесникасаакутномкардиоваскуларномслабошћу 50 50
Постоперативноинтензивнолечењеваскуларногболесника 50 50
Постоперативно интензивно лечење кардиохируршког боле-
сника

10 5

6.ЗАВРШНАЕДУКАЦИЈА

1.АНЕСТЕЗИЈАУДИГЕСТИВНОЈХИРУРГИЈИ
Трајањеобуке:6месеци
Место обуке: Институт за болести дигестивног система
КЦС и Клиникама за болести дигестивног система других
Клиничкихцентара(гдепостојеусловизаедукацију)
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Преоперативнаевалуацијаболесникасахируршкимобоље-
њемГИТ

40 50

Преоперативна припрема болесника са хируршким обоље-
њемГИТ

40 50

АнестезијазаендоскопскепроцедуреухирургијиГИТ 20 30
ОпштаанестезијазаоперацијеГИТ 30 70
РегионалнаанестезијазаоперацијеГИТ 20 50
Анестезијазалапароскопскехируршкеинтервенције 20 50
Тоталнапарентералнаисхрана 10 5
Интензивно лечење гастроенетеролошког хируршког боле-
сника

30 30

2.ИЗБОРНАЕДУКАЦИЈА
Трајањеобуке:2месеца
Местообуке:поизбору
СходносвоминтересовањуспецијализантбираједнуоднаставнихбазаМедицин-
скогфакултетазадодатнуедукацију

27.Урологија
(72месеца)

Циљинаменаспецијализације
ЗдравственаспецијализацијаизУрологијејешколскиираз-

војнипроцес,укојемспецијализантстичетеоретскаипрактична
знањакојагаоспособљавајузасамосталнозбрињавањеболесника
саакутнимихроничнимуролошкимболестима.

СпецијализацијаУрологијетраје6година.Притомеспеција-
лизантпрвосавладава

ОПШТИДЕО –утрајању2године,азатими
ПОСЕБНИДЕО –утрајањуод4године

Проверазнања
Накрају специјализације у оквиру сваке појединачне обла-

сти (специјализације) ментор проверава знање специјализанта у

обликуколоквијумаире зултатеуписујеуиндексспецијалистич-
когстажа.Обавезниколоквијумису:

1.Општидео
2.Болестибурега
3.Болестимокраћнебешике
4.Обољењауретре
5.Обољењаполнихоргана
ПОЧЕТНИ(ОПШТИ)ДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА(обавезан

језасвехируршкеспецијалностиутрајањуод2године,аможесе
обавитиурегионалнојздравственојустановиилиуспецијализо-
ванојуниверзитетскојклинициодн.институту).

(ЛЕГЕНДА:а –асистира;о –оперише)
1.2.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељнапрактична знањаомеханизмимабиолошкеодбранеор-
ганизмаодинфекције, о патогениммикроорганизмима, каопро-
узроковачимаинфекцијеуопште,опревенцијиилечењухемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратиитинапојединегрупеисојевекаоштосу:стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекције изазавне грам-негативним бацилима, клостридијалне и
др.анаеробнеинфекције,актиномикотичнеинфекције,инфекције
изазаванеграм-негативномфлором,гљивичнеивисруснеинфек-
ције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива(о)...................10
 –обрадапанарицијума(о)...................................6
 –обрададијабетичнегангрене(о)......................2
1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 12месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтраабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)...........................................9
 –укљештенекиле................................................5(а);9(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)..............4
 –сутураперфоративногулкуса(о)......................4
 –анастомозатанкогцрева(о).........................10
1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈА 4месеца
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаслећатеоријсказнања:
 –функционалнаантомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопатогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)
 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-

трауматизованих
 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-

гекости)
 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатр-

буха
 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји, хидро-електролитски дисбаланс, посттрауматке пси-
хозеидр.делирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему
 –индикацијезаургентнимоперативнимзахватимаутра уми

иполитрауми
 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализант јетакодједужандаурадиследећехируршке

процедуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о).....15
 –репозицијапрелома(о).................................................15
 –пункцијазглобногизлива.(о).......................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)..........................10
 –дијагностичкаартроскопија(о).......................................5



 –обрадавеликухдефекатамекихткива(о).....................20
 –торакалнадренажа(о)....................................................5
 – једноставнаостеосинтезасаодстрањивањемостеосинтет-

скогматеријала(о).....................................10
1.4.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

САРЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-плумоналнереанимације.

Специјализантјетакодједужандаурадиследеће:
 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихир.захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизводјењу25регионалниханестезија
 –пласирање1оцентралнихвенскихкатетера(CVK)
1.5.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.6.ОПЕКОТИНЕ 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаоепкотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедиајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкиаспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеу

ра ту
Специјализантодрадјујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о)......................................1
 – некректомија са примарном тангенцијалном ексцизијом

(о).....5
 –некректомијасаексцизијомдофације(о).............................2
 – узимање ауотрансплантата кожеWатсон-овим ножем или

електричнимдерматомом(о)...............................................10
 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –фасциотомија(о)......................................................................1
1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничке патологије и узима учешће у клиничким аутопсијама.
Такодјесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакао
итумачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспеција-
лизира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено, пред 3-чланом комисијом (ментор и два члана), полаже
главниколоквијум (оценасеуписујеу специјалистичкииндекс),
ионпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
хирургије.

ПО СЕБ НИ ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ
Распоредстажаутрајањуод48месеци:
 –пластична,реконструктивнаиестетскахирургија 1месец
 –гинекологија 2месеца
 –онкологија 1месец
 –торакалнахирургија 1месец
 –кардиоваскуларнахирургија 1месец
 –нефрологија 2месеца
 –дијагностичкаиинтервентнаурорадиологија 2месеца
 –урологија 38месеци
Укупно:48месеци

Са др жај про гра ма
Пластична,реконструкфивнаиестетскахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –посебностихируршкетехникенаподручјупластичнеире-

конструктивнехирургије
 –принципамикрохирургије
 –трансплантацијеткива
 –репараторнехирургијеповреденеруке(реконструкцијаме-

кихделова, тетива,живаца, решавањепрелома костију руке, ре-
плантацијаампутиранихпрстију)

 –проблематикелимфедемадоњихекстремитета
 –лечењадекубиталнихулцерација
 –лечењатуморакоже(бенигни,малигни)
 –лечењаколоидаихипертрофичнихожиљака
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –узимањеједноставногтрансплантатакоже –5
 –абдоминопластика –4
 –лимфедемдоњегекстремитета –4
 –ингвиналналимфаденопатија –2
 –реконструкцијаполнихорганаспољних –2
 –трансплантацијакоже –3

Гинекологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањао:
 –анатомијималекарлицеикарличногдна
 –физиологијиипатофизиологијиженскоггениталногтракта
 –акутнимгинеколошкимболестима
 –акутнимболестимаутрудноћи(укључујућикрвављењаиз

материце)
 – методама послепорођајне физиотерапије мишића карлич-

ногднаитрбушнедупље
 –решавањурасцепанихмекихпороцтајнихпутева
 –вођењупорођајасакарличнимположајем
 –оперативномдовршавањупорођаја(вакум,форцепс)
 –принципималечењагинеколошкихмалигнитета
 –оперативнојтехницизакорекцијуизмењенестатикемате-

рице
 –техницивагиналнетоталнехистеректомије
 –техниципредњеизадњевагиналнепластике
 –дијагностициилечењуендометриозе
 – техници лапароскопских операција опсежних адхезивних

процеса
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
вагиналнапластика –3
пластикапоBurchu –2
шивењеепизиотомије –5

Онкологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањаиз:
 –интердисциплинарнеобрадеболесникасамалигномболе-

ститокомпланирањадијагностичкихитерапеутскихпоступака
 –значајахистолошкеверификацијеитипизацијекаоиодређива-

њастепенадиференцијацијетуморазапланирањетерапијеипрогнозе
 – значаја одређивања стадијума раширености болести пре

терапијепоTNMсистемуидијагностичкихначинакојисузато
потребни:нпр.ендоскопија,лимографија,сцинтиграфија,аспира-
ционабиопсија

 –индикацијазаразличитеначинелечењаињиховекомбина-
ције(хирургија,радиотерапија,хемотерапија,имунотерапија,ен-
докринотерапија)иувезисањимаоре зултатималечења

 –улогехирургијеуонкологијиобзиромнањенунамену(ку-
ративна,палијативна,дијагностичка)

 –начелаоперативнетехникекодмалигнихтумора,укључу-
јућимогуђекомпликацијеупогледупосебностиболестиимогуђе
ранијерадиационоилихемијсколечење

 –начелаитехникеинтрертеријалнехемотерапије
 –начинарадиотерапије,значајаихируршкихтехникаукља-

њањазаштитнелимфнежлезде
 –техникаимогућихкомпликацијепоткожнихвенскихпре-

града
 –значајаредовнихконтролнихпрегледапослелечења



 –могућностирехабилитације болесника самалигномболе-
сти(физикална,психичкаисоцијална)

 –наменеизначајаобавезногпријављивањаболесникасама-
лигномболести,њиховецентралнерегистрацијеиобавезелекара
теделатности

Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –уклањањемалигногтуморакоже –2

Торакалнахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –анатомијеифизиологијеплућа,медијастинумаиплеуре
 –дијагностике,диференцијалнедијагнозе, терапијеипрог-

нозеболестиизподручјаторакалне
 –хирургије
 –врстаоперативнихзахватауторакалнојхирургији
 –мораовладатитехникомтипичнеторакотомијеиресекције

ребра
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –торакотомија –5
 –затварањеторакотомије –5
 –торакалнадренажа –5
 –торакалнапункција –2

Кардиоваскуларнахирургија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањео:
 –основнојпатологијиидијагностициваскуларнихболести
 –индикацијамаиврстамаоперативнихзахвата
 –основамавантелесногкрвотока
 –оперативнимприступимавеликимкрвнимсудовима
 –артеријскојивенскојанастомози
Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:
 –анастомозукрвнихсудоваилишаввеликогсуда –3
 –препарацијавеликихсудова –4

Нефрологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнопрактич-

нознањеиз:
 –препознавањасиндромаболестибубрега
 –оценефункцијебубрегаиседиментаурина
 –обрадеболесникасаартеријскомхипертензијом
 – препознавања и решавања најчешћих поремећаја воде,

електролитаиацидобазнеравнотеже
 –конзервативногрешавањахроничнебубрежнеслабости
 –дозирањалековакодхроничнебубрежнеслабости
 –индикацијазабиопсијубубрега
 –основаимуносупресивноглечењаболесникасатрансплан-

тираним бубрегом и препознавања најчешћих компликација (на
хоспиталномодељењу)

 –принципимахемодијализеиперитонеалнедијализе
 – дијализниммембранама, дијализним течностима и мони-

торима
 –васкуларнимприступимазахемодијализуиприступимаза

перитонеалнудијализуакутнојихроничнојдијализи
 – плазмаферези, имуноадсорпцији, LDL-аферези, хемопер-

фузијиакутнимихроничнимкомпликацијамадијализе(уцентру
задијализу)

 – препознавању и обради најчешћих компликација после
трансплантацијебубрега(уцентрузатрансплантацијубубрега)

Дијагностичкаиинтервентнаурорадиологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскаиосновнапрактич-

назнањаиз:
 –дијагностичкихрадиолошкихметодауурологији(основне

рентгенске дијагностике уротракта, ултразвук, скенер, магнетна
резонанца)

 –перкутаномприступубубрегу(перкутананефростома,пер-
кутана пункција бубрежне цисте, перкутано постављање урете-
ралногкатетера,перкутанадилатацијауретералнестенозе)

Урологија
Садржај:Специјализантстичетеоретскоиосновнапрактич-

назнањео:
 – анатомији, физиологији, патофизиологији и патологи-

ји надбубрега, бубрега, уретера, мокраћне бешике, простате и

семенихкесица,уретреиспољнихгениталија(тестиса,овојница,
семевода)

 –лабораторијскиманализамакрвииурина,прегледуекспри-
матапростатеисеменетечности

 –индикацијамаитехнициизвођењаследећихинструментал-
нихиспитивања

 –ендоскопијауретре,мокраћнебешике,уретераишупљине
бубрега(уретроскопија,цистоскопија,уретерореноскопија)

 –биопсијикљештицамаиаспирацијом
 –уродинамскомиспитивањугорњихидоњихмокраћнихор-

гана
 –увођењууретералнихкатетераиунутрашњихсплинтова
 –ултразвукумокраћнихорганаитрбуха
 –пункцијимокраћнебешикеибубрега
 –индикацијама,технициивредностирентгенскихиспитива-

њау урологији (прегледни снимакурогениталног тракта, цисто-
грам, интравенска урографија, уретрографија, ретроградна пије-
лографија,ангиографија)

 – индикацијама и вредности изотопских испитивања,ЦТ и
магнетнерезонанценаподручјуурологије

 –индикацијамаикотраиндикацијамазаконзервативноиопе-
ративнолечењеболестиуротракта

 –лечењуфункционалнихсметњиуротракта(електричнасти-
мулација,вежбезајачањемишићакарличногдна)

 –преоперативнојприпремиболесниказаоперацију
 –послеоперативномлечењу,заједносаентералномипарен-

тералномисхраном
 –фармакотерапијиуурологији
 –спречавањуилечењупослеоперативнихкомпликација
 –спремањуболесникаипрогностичкојпроценикодуроло-

шкихболести
 –минималноинвазивномлечењууурологији(TUEVAP,тер-

мотерапија,стентови)
 –дезинтегративнимметодамаулечењукалкулозеуринарног

тракта(ESWL,URS,PNLP)

Специјализанттребадаурадиследећеоперативнезахвате:

ОПЕРАТИВНИЗАХВАТИ(ВЕШТИНЕ)
КОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТТРЕБАДАУРАДИ

НАУРОЛОШКОЈКЛИНИЦИ

ОПЕРАТИВНИРАД
Оперише
Потребанбројурађенихоперација
1.Нефростомијаоперативна2 –5
2.Ампутацијапениса1
3.Радикалнаорхиектомија5
4.UCN2 –5
5.Уретерокутанеостомија5 –10
6.Операцијестресинконтиненције3 –5

АСИСТИРА
Потребанбројурађенихоперација
7.Лигатурадорзалневенепениса10
8.Парцијалнацистектомија1
9.Нефректомијасекундарнаитеза10
10.Уретероцистонеостомија5
11.Уретерокутанеостомија5 
12.Перинеостомија2
13.Уретероколостомија2
14.Имплантацијапенилнихпротеза1 –2
15.Реваскуларизацијапениса2
16.Микрохируршка епидидимо-деференцијална анастомоза

1-5
17.Имплантацијасперматоцеле5
18.Операцијехипоспадије1 –5
19.I.имфаденектомијаретроперитонеална5
20.Радикалнанефректомија5 –10
21.Уретеропијелицнепластике5 –10
22.Нефректомијепарцијалне2 –5
23.Сутуравезико-вагиналнефистуле3 –5
24.Уретрорафија
25.TURтуморамокраћнебешике10



26.Нефроуретеректомија5 –10
27.Нефролитотомијалонгитудинална3 –5
28.UCNкодфистулауретеровагиналних2-3
29.TURпростатае+уретротомијаинтерна10-20
30.Цистектомијатотална3-5
31.Паннефректомија5
32.Пластикауретре5
33.Ilealconduit5
34.Везикоинтестинопластика5
35.Уретерореноскопија5
36.ESWL20
37.Трансплантацијабубрега2-5

ЕНДОСКОПСКIРАД
Потребанбројурадјенихоперација
38.Прегледпростатеултразвуком5
39.TURтуморамокраћнебешике5
40.TURпростате5
41.Перкутананефростомија5
42.Бузирањеуретралнихстеноза10
43.Уретротомијаинтерна2
44.Перкутананефролитолапаксија6
45.Лапароскопскеинтервенцијеуурологији8

ОПЕРАТИВНИЗАХВАТИ(ВЕШТИНЕ)
КОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТТРЕБАДАУРАДИ

УМАТИЧНОЈУСТАНОВИ

ОПЕРАТИВНИРАД
ОПЕРИШЕ
Потребанбројурађенихоперација
46.Циркумцизија20
47.Френулотомија10
48.Операцијехидроцеле10
49.Орхиектомијаобична5 –10
50.Епидидимектомија5
51.Биопсијатестиса10 –20
52.Цистостомија5 –10
53.Цистолитотомија5
54.Операцијаварикоцеле20
55.Лапаротомијазаперитонелнудијализу20
56.Пијелолитотомија10 –20
57.Уретеролитотомијалумбална10
58.Нефректомијалакшапримарна10 –20
59.Простатектомијатрансвезикална5 –10
60.Descensusтестис10

АСИСТИРА
61.Епидидимектомија5
62.Пијелолитотомија10
63.Уретеролитотомија10
64.Цистостомија10
65.Цистолитотомија5
66.Аблацијатуморамокраћнебешике5
67.Операцијаварикоцеле5
68.Орхиектомијарадикална5
69.Нефректомијапримарна10
70.Уретеролитотомијапелвичнаиилијачна10
71.Простатектомија10
72.Нефростомија10
73.Ампутацијапенисапарцијална5
74.Пијелолитотомијасекундарна10
75.Уретеролитотомијасекундарна10
76.Нефролитотомијаобична10
77.Descenzuстестиса5
78.Ресекцијацистебубрега1

ЕНДОСКОПСКИРАД
79.Катетеризацијамокраћнебешике100
80.Цистоскопијаексплоративна50
81.Цистографија20
82.Уретроцистографија20
83.Троакарцистостомија10
84.Уретроцистоскопијаексплоративна20

85.Пункцијамокраћнебешике10
86.Бимануелнитусе20
87.Биопсијапростатеиглом –трансперинеална20
88.Катетеризацијауретера30
II.Електролитотрипсијакаменамокраћнебешике5

28.КАРДИОХИРУРГИЈA
I
Специјализација из кардиохирургије подразумева организо-

вањетеоријскеедукацијеипрактичнеобукелекаранаспецијали-
зацији, који би по завршеној обуци и положеном испиту стекли
звањелекараспецијалистекардиохирургије.

Циљпланскеедукацијеутокуспецијализацијеизкардиохи-
рургије,јеформирањекардиохирургакојибибиооспособљенда
спроводииунапређујекардиохируршкупраксууобластидијаг-
ностике,оперативноглечењаиклиницкеконтролесрчанихболе-
сника.

II
Чињеница да се кардиоваскуларна обољења, према актуел-

нимепидемиолошкимстудијамаунашојземљи,каоиуЕвропи,
налазе на првом месту међу неконтактним обољењима, истиче
знацајформирањаовехируршкеспецијализације,уоквирутерци-
јарнездравственезаштитенашегстановништва.

III
Специјализацијаизкардиохирургијетраје6годинаисастоји

сеиздвадела.Првидеосеодносинаопштухирургију(утрајању
од2године),адругидеосеодносинакардиохирургију(утрајању
од4године).

Сваком специјализанту се одређује ментор за целокупни
специјалистички стаж (универзитетскинаставник са вишеод10
годинаспецијалистичкогстажаукардиохирургији).Запоједине
области ментор може одабрати коменторе (наставнике, докторе
илимагистренаукасавишеод10годинаспецијалистичкогстажа
укардиохирургији),радипомоћиуедукацијиспецијализанта.

IV
Првидеоспецијализације(2године)специјализантпроводи

уустановиукојојсерадиопштахирургија(институти,клинике,
одељења)икојеимајуусловезаедукацијуизопштехирургијепо
прописаномплануспецијализације.

Другидеоспецијализације(4године)специјализантпроводи
уУниверзитетскојустановиукојојсерадикардиохирургија(ин-
ститути,клинике)икојеимајуусловезареализацијупрописаног
планаспецијализацијеизкардиохирургије.

Уколикосеспецијализацијаобављауустановиукојојсене
може у целости ре ализовати стаж специјализације по предвиђе-
номплану(немогућностприменеодговарајућихдијагностичких
иоперативнихпроцедура),потребнојеобезбедидаспецијализант
одређенивременскипериодпроведеудругиминституцијамаузе-
мљи,илиевентуалноиностранству,увременупредвиђенимпро-
грамомспецијализације.

Времепроведенованинституцијесерачунауспецијалистички
стаж,уколикојеспецијализантдобиозадовољавајућуоценуоднад-
лежногруководицаустановеукојојјеобавиодеоспецијализације.

V
Специјализацијасезаснивананеговањупринципаакадеми-

зма иформирањупрофила тзв академског хирурга као тековине
савремених трендова у едукацији лекара специјалиста. Ментор
упознаје специјализанта са основама научне методологије као
средствадоминантног културолошкоги едукационогискуства,и
каобазезаразвојспособностиуочавањаиканалисањаидејаби-
олошкепроблематикеуформалну,научноформулисанухипотезу
којатребадаомогућиклиничкуреализацијупостављенихциље-
ва.Специјализанттребадапоседујеосновназнањакомпјутерске
технологије, информатике и биостатистике,што је предуслов за
његово укључивање у научно-истраживачки рад (писање струч-
них радова, учешће на семинарима, презентације на конгресима
итд.).Током специјализације кандидат има обавезу да објави „in
ehtenco”дварадаизобластикардиохирургијеудомаћимилиин-
тернационалнимчасописима.

VI
Организација специјализацијеиз кардиохирургије вршисе

прекопоследипломскеКатедрезакардиохирургијунаМедицин-
скомфакултету,којадоносиипрограмдвосеместралнетеоријске
наставезаспецијализанте.



VII
По одобреној специјализацији, специјализанту се уручује

специјалистички индеx (стажерска књжица) и специјализантски
картонукојисеуписујуасистенцијеиоперацијекојесвојимпот-
писомовераванајстаријиспецијалистакојијеоперисаоилиаси-
стираооперацијуспецијализанту.

Током специјализације, ментор има обавезу да у одговора-
јућим временским интервалима кандидату заказује консултације
иколоквијумеуциљупроверестеченогзнања.Наконзавршеног
првогделадвогодишњеспецијализацијеизопштехирургије,спе-
цијализантполажеколоквијумпредтрочланомкомисијомопштих
хирурга(менторидвачлана –наставнициМедицинскогфакулте-
та),ичијејеполагањеусловзанаставакспецијализацијеизкар-
диохирургије.

VIIIСАДРЖАЈСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
1.ПОЧЕТНИ(ОПШТИ)ДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕодноси

сенаедукацијуизопштехирургије(идентичанјезасвепрофиле
хируршкихспецијализација)итраје2године.

(легенда:п –посматра,а –асистира,о –оперише)
1.1.ХИРУРШКЕИНФЕКЦИЈЕ 2месеца
Кандидат је обавезан да савлада базична теоријска, као и

темељнапрактична знањаомеханизмимабиолошкеодбранеор-
ганизмаодинфекције, о патогениммикроорганизмима, каопро-
узроковачимаинфекцијеуопште,опревенцијиилечењухемоте-
рапеутицима, антибиотицима и о имунизацији. Посебну пажњу
требаобратитинапоједине групеи сојеве каошто су: стафило-
кокнеинфекције,стрептококнеинфекције,еризипел,антракс,ин-
фекције изазване грам негативним бацилима, клостридијалне и
друге анаеробнеинфекције, актиномикотичнеинфекције,инфек-
цијеизазване грамнегативномфлором, гљивичнеи вируснеин-
фекције.

Токомпрактичнеедукације,специјализантједужандауради
следеће:

 –обрадаинфициранихмекихткива
 –(о)...........................................................10
 –обрадапанарицијума
 –(о)............................................................................6
 –обрададијабетичнегангрене
 –(о)................................................................2
1.2.АБДОМИНАЛНАХИРУРГИЈА 7месеци
Током овог дела специјализације, специјализант треба да

савладаиусвојитемељнатеоретскаипрактичназнањаиздијаг-
ностике,диференцијалнедијагностикеилечењасвихакутнихаб-
доминалнихстања(синдромперитонитиса,синдромилеусаисин-
дроминтраабдоминалногкрварења).

Токомовогделаспецијализацијеспецијализант једужанда
урадиследеће:

 –апендектомије(о)....................................................................5
 –укљештенекиле.........................................................5(а),5(о)
 –дехисценцијалапаротомијскеране(о)...................................2
 –сутураперфоративногулкуса(о)...........................................2
 –анастомозатанкогцрева(о)...................................................6
 –слезина-спленектомија-(о)...................................................3
1.3.ТРАУМАТОЛОГИЈА 9месеци
Токомовогделаспецијализације,специјализанттребадаса-

владаследећатеоријсказнања:
 –функционалнаанатомијалокомоторногапарата
 –основнипојмовиоетиопетогенезиповреда(механизмина-

станка,класификације)
 –реанимацијаитерапијашокакодтрауматизованихиполи-

трауматизованих
 –дијагностичкипоступциутра уматологији(грудникош,ду-

гекости)
 –савладавањеосноваултразвучнедијагностикеповредатр-

буха
 –конзервативнолечењепреломакостију
 –тра уматскиихеморагијскишок
 –другевиталнесистемскекомпликацијетра уме(тромбоем-

болија, масна емболија, респираторне компликације, дигестивни
поремећаји, хидроелектролитски дисбаланс, постра уматске пси-
хозеидругаделирантнастања)

 –припремаболесниказаоперативнолечење
 –постоперативнанегаболесника
 –оперативнизахватинакоштано-зглобномсистему

 –индикацијезаургентнимоперативнимзахтевимаутра уми
иполитрауми

 –компликацијепреломакостију
 –инфекцијенакостима
Специјализант је такође дужан да уради следеће хируршке

процедуре:
 –екстензијапреломадугихкостијуекстремитета(о)............15
 –репозицијапрелома(о)..........................................................15
 –пункцијазглобногизлива(о)................................................10
 –пункцијавеликихтелеснихшупљина(о)............................10
 –дијагностичкаартроскопија....................................................5
 –обрадавеликихдефекатамекихткива(о)...........................20
 –торакалнадренажа(о).............................................................5
 – једноставнаостеосинтезасаодстрањивањемостеосинтет-

скогматеријала(о)....10
1.4.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

САРЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактичназнањаизрегио-

налне,општеикомбинованеанестезије.Изучаваосновепроцене
иприпремеболесниказапланиранихируршкизахват.Савладава
основекардио-пулмоналнереанимације.Специјализантјетакође
дужандаурадиследеће:

 –узимањеучешћау50општиханестезија
 –проценаиприпрема15пацијенатазапланиранихируршки

захват
 –суделовањеу5кардио-пулмоналнихреанимација
 –учествујеуизвођењу25регионалниханестезија
 –пласирање10централнихвенскихкатетера(CVK)
 –привременипејсмејкер(0).....................................5
Специјализантусваја теоријскаипрактична знањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника.
1.5.ХИРУРШКАИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈА 2месеца
Специјализантусвајатеоријскаипрактицназнањаизобла-

стиинтензивненегехируршкихболесника
1.6.ОПЕКОТИНЕ 1месец
Специјализантусвајазнањаизследећихобласти:
 –пружањепрвепомоћикодопекотина
 –транспортопечених
 –примарнаобрадасвежихопекотина
 –оценаипроценатежинеистепенаопеченеповршине
 –патофизиологијаопекотина
 –механизамзарастањаопекотина
 –терапијаопекотинскогшока
 –ургентнехируршкепроцедурекодопекотина
 –ексцизијаопекотинскеране
 –узимањеиконзервирањеслободнихкожнихтрансплантата
 –индикацијезаупотребуслободнихкожнихтрансплантата
 – теоретске основе формирања слободних кожних тран-

сплантатаизкултуреткива
 –акутнатубулсканекрозакаоиндикацијазаакутнухемоди-

јализу
 –опекотинедисајнихпутева
 –негативниенергетскибиланскодопеченихболесника
 –имунолошкааспекткодопечених
 –хемијскеопекотинеиантидоти
 –масовнеопекотине,опекотинеуполитрауми,опекотинеу

ра ту
Специјализантодрађујеследећеоперативнепроцедуреиза-

хвате:
 –примарнаобрадавећеопекотине(о).....................................1
 –некректомијасапримарномтангенцијалномексцизијом(о)

............................5
 –некректомијасаексцизијомдофасције(о)..........................2
 –узимањеаутотрансплантатакожеWatson-овимножемили

електричнимдерматомом(о)...........................................................10
 –есхаро томија(о).......................................................................1
 –фасциотомија(о)......................................................................1
1.7.ПАТОЛОГИЈА 1месец
Специјализантсавладаваосновнатеоријсказнањаизобласти

клиничкепатологијеиузимаучешћеуклиничкимаутопсијама.Та-
кођесавладаваосновепојединиххистопатолошкихтехникакаоиту-
мачењехистопатолошкихпрепаратаизобластикојуспецијализира.

Наконзавршеногопштегдела,специјализант,какојевећна-
ведено,предтрочланомкомисијом(менторидвачлана),полаже



главниколоквијум(оценасеуписујеуспецијалистичкииндекс),и
онпредстављаусловзадаљинаставакспецијализацијеизопште
иликардиоваскуларнехирургије

2.ПОСЕБНИДЕОСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕодносисенаеду-
кацијуизкардиохирургијеитраје4године

легенда:(п-посматра,а-асистира,о-оперисе)
2.1.УВОДУКАРДИОХИРУРГИЈУ,КАРДИОАНЕСТЕЗИЈА

ИХЕМОДИНАМСКИМОНИТОРИНГ(2месеца)
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Анатомијаи

патолошка анатомија срца и крвних судова,физиологија и пато-
физиологијакардиоваскуларногсистема,хемодинамикаихемоди-
намски мониторинг, неинвазивна и инвазивна кардиоваскуларна
дијагностика,клиницкакардиологијаиангиологија,индикацијеи
припремаболесниказаоперативнолецење,анестезијанаотворе-
номсрцуипостоперативнитретманкардиохируршкихболесника

Практичнаедукација
*Кардиолоскаамбуланта(ЕКGдијагностика)
*Ехокардиографски кабинет (ЕHO, стресс EHO, и допплер

дијагностикасрца)
*Кабинетнуклеарнемедицине(кардиосцинтиграфијаикар-

диосцан)
*Радиолоски кабинет (периферне ангиографије, ендоваску-

ларнистент,NMR,MSLискенериукардиоваскуларнојдијагно-
стици)

*Васкуларналабараторија(EHOидопплерваскуларнадијаг-
ностика)

*Катетеризационалабараторија(катетеризацијасрца,аорто-
графија,вентрикулографија,коронарографија,електрофизиолоска
дијагностикаиинтервентнекардиолоскепроцедуре-балондилата-
ција,стентови)

*Пејсмејкерцентар(дијагностикапоремецајасрцаногритма
-24хEKGХолтермониторинг,пејсмејкерконтроле)

*Увод у анестезију ( мониторинг ЕКG- а, TA, CVP, Swan-
Ganzкатетер)

2.2ЕКСТРАКОРПОРАЛНАЦИРКУЛАЦИЈА (2месеца)
Специјализант требада стекне теоријска знања:Екстракор-

поралнациркулацијаимониторинг,машиназаЕККциркулацију
иделовиЕККсистема,интраоперативнапротекцијемиокарда,хе-
модинамскиибиохемијскимониторинг,техникекардиопулмонал-
ногбyпасса(парцијални,тотални,циркулаторниарест),асистира-
нациркулацијаимеханицкапотпорациркулације.

Практичнаедукација
*Стернотомија.........................................................100(а)200(о)
*Канилисањесрцаиаорте....................................100(а)200(о)
*Канилисањефеморалнихкрвнихсудова...............10(а)20(о)
*Канилисањеаксиларнеартерије............................10(а)20(о)
*Деканулацијаидеареацијасрца.........................100(а)200(о)
*Дреназамедијастинумаизатварањестернотомије.................

100(а)200(о)
*Постављањеепимиокардијалнихпејсмејкерелектрода........

50(а)50(о)
2.3.ХИРУРГИЈАУРОЂЕНИХСРЧАНИХМАНА(6месеци)
Специјализант треба да стекне теоријска знања:Анатомија

ипатолошкаанатомија,физиологијаипатофизиологијаурођених
срцанихманаудецеиодраслих,специфишностдијагностикеуро-
ђенихсрчанихмана,клиничкапедијатријскакардиологијаиинди-
кацијезаоперативнолечење.

Практичнаедукација
*ПедијатријскаКардиологија
(основидијагностике, клиникеипостоперативног третмана

урођенихсрчанихманаудеце)
*ПодвезивањеDuctusaBottali...................................2(п)......2(а)
*ЗатварањеASDа......................................................2(а)......2(о)
*ЗатварањеVSDа......................................................2(а)......2(о)
*Коарктацијааорте....................................................2(п)......2(а)
*ТетралогиаФаллот
Палијативнaоперација............................................2(п).......2(а)
корективнаоперација..............................................2(п).......2(а)
2.4.ХИРУРГИЈААОРТЕ(10месеци)
Специјализант треба да стекне теоријска знања: Етиопато-

генеза,морфологија, дијагностика, клиника, и лечење акутнихи
хроничних форми стенозантно-оклузивне и анеуризматске боле-
сти,дисекцијаидругихпатолошкихстањааорте.

Практичнаедукација
*Торакотомија.......................................................10(а).........5(о)
*Хируршкорешавањеакутнедисекцијеасцедентнеаорте......

....................................10(а)
*Хируршко решавање анеуризме асцедентне аорте и лука

аорте................................10(а)
*Хируршкорешавањеанеуризметоракалнеаорте..............5(а)
2.5.КОРОНАРНАХИРУРГИЈА(10месеци)
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Дијагности-

ка, клиника, развој и морфолошке секвеле стенозанто-оклузив-
нихпроменанакоронарнимартеријамаисрчаноммишићу.Значај
преоперативногиспитивањафункцијелевекоморе,компликације
инфарктамиокарда,индикацијеитехникеоперативногрешавања
коронарнеболестиикомпликацијаинфарктамиокарда.

Практичнаедукација
*Припремавенскогграфта...................................50(а)....200(о)
*Припремаартеријскогграфта.............................50(а)....100(о)
*Реваскуларизацијамиокарда-аортокоронарниbypass
 –назаустављеномсрцу.........................................100(а)....10(о)
-накуцајућемсрцу.................................................20(а).......5(о)
*Коронарнаендартериектомија.............................10(а).......5(о)
*Хирурскорешавањекомпликацијаинфарктамиокарда..........

....................................10(а)
(Анеуризмекомора,VSD,митралнаинсуфицијенција)
2.6.ХИРУРГИЈАСРЧАНИХЗАЛИСТАКА(10месеци)
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Дијагностика,

клиника,морфологијаихемодинамикастеченихсрчанихмана,ин-
дикацијезаоперацију,техникерепарацијеилизаменезалиска,вр-
сте и карактеристике артерфицијалних залистака, постоперативне
компликације.

Практичнаедукација
*Хируршкорешавањестеченемитралнемане
 –Заменамитралногзалистка.................................50(а)......3(о)
-Реконструкцијамитралногзалистка....................10(а).....2(о)
*Хируршкорешавањестеченеаортнемане
 –Заменааортногзалистка......................................50(а)......3(о)
*Хируршкорешавањетрискуспидалнеинсуфицијенције
 –Реконструкцијаитрикуспидалногзалистка..........5(а)......2(о)
 –Заменатрикуспидалногзалистка..........................5(а)......2(о)
*Хируршкорешавањемултивалвуларнеболести
 –Реконструкцијаилизамена2или3сршаназалистка.....10(а)
2.7.ХИРУРГИЈАПЕРИКАРДАИТУМОРИСРЦА(3месеца)
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Етиопатоге-

незаиклиникаакутнихихроничнихформиперикардитиса,инди-
кацијеитехникеоперативногилинеоперативногрешавања;Кли-
ника, етиопатогенеза тумора срца (миксома)и тимусаи технике
оперативногрешавања.

Практичнаедукација
*Ресекцијаперикардакодексудативногперикардитиса...........

..........................3(а)........3(о)
*Ресекција перикарда код хроничног констриктивног пери-

кардитиса.............3(а)........2(0)
*Екстирпацијамиксомасрца................................10(а)........2(0)
*Перикардиоцентеза...............................................3(а)........2(о)
*Тимектомија...........................................................3(а)........2(о)
2.8.ХИРУРГИЈАПОРЕМЕЋАЈАСРЧАНОГРИТМА(2ме-

сеца)
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Етиопатоге-

неза,класификацијабрзихиспорихпоремећајасрчаногритмаи
индикацијезаразличитеобликенефармаколошкогтретмана.Кли-
ника и модалитети електротерапије, врста електростимулатора
(пејсмејкера)

Практичнаедукација
*Имплантацијатрајногендовенскогпејсмејкера
 –коморски(VVI),преткоморски(AAI).................10(а)......3(о)
 –преткоморско-коморски(DDD)..........................................5(а)
Имплантацијадефибрилатора..............................................2(п)
2.9.ПОВРЕДЕСРЦАИКРВНИХСУДОВА(2месеца)
Специјализанттребадастекнетеоријскознање:Дијагности-

ка, клиникаихирушки третманизолованихи комбинованихпо-
вредасрцаикрвнисудова,принципизбрињавањаполитрауме.

Практичнаедукација
*Хирушкорешавањеповредаартеријаивенамедијастинума.

.......................................3(а)
(технике: сутура, patch пластика, интерпозиција графта,

bypass)
*Хируршкорешавањеповредесрца.....................................3(а)



2.10.ТРАНСПЛАНТАЦИОНАХИРУРГИЈА
Специјализанттребадастекнетеоријсказнања:Индикације

иконтраиндикације за трансплантацију срца, срцаиплућа;Тех-
никеприпремесрца(плућа)доноразатрансплантацију,хируршке
технике трансплантације и контраиндикације за узимање срца
(плућа)донора;Пострансплантационекомпликације.

Практичнаедукација
*Трансплантацијасрца
*Трансплантацијаплућа
Практична едукација је факултативна и одвија се када се

стекнуусловиуземљи.
2.11.МИНИМАЛНАИНВАЗИВНАКАРДИОХИРУРГИЈА

ИРОБОТХИРУРГИЈА
СпецијализанттребадастекнетеоријсказнањаИндикације

иконтраиндикацијезаприменуминималнихинвазивнихкардио-
хируршкихпроцедура,техникурадасапосебномврстомопреме
иапаратима.

*Практичнаедукација
Практична едкукација јефакултативна (уиностранимцен-

трима)иликадасестекнуусловиуземљи.
2.12. ПОСТОПЕРАТИВНА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И

РЕАНИМАЦИЈА(1месец)
Специјализант треба да стекне теоријска знања и вештине:

Артефицијалнавентилацијаиреспираторнимониторинг,RKGихе-
модинамскимониторинг,третмансрчанеслабости(интраортнаба-
лонпумпа),привремениспољнипејсмејкеридефибрилаторутрет-
ману аритмија срца, биланс течностии електролита, биохемијски
и ацидо-базни мониторинг, субституција колоида и кристалоида,
контроладренова,мониторингдиурезе,RTGконтрола,гастроинте-
стиналнасукција,контролаперифернециркулацијеитемпературе,
контроланеуролошкихфункцијаизнаковаинфекције.

29.Гинекологијаиакушерство
(60месеци)

Циљспецијализације
Специјализацијаизгинекологијеиакушерстваслужизасти-

цање теоријских и практичних знања из области гинекологије и
акушерства, као и усавршавања одређених практичних вештина
којесунеопходнезасамосталнирадуовојобласти.

Трајањеспецијализације
Планираседаспецијализацијаизгинекологијеиакушерства

траје5година.Првагодинаоб ухв ата»basic»студије,доксуостале
4предвиђенезаклиничкирадупримарним,секундарнимитерци-
јернимустановамакојесебавегинекологијомиакушерством.

Проверазнања
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање11колоквијума:

1.Високоризичнетрудноће
 –болестимајке:дијабетесмеллитусиендокринолошкеболе-

сти,хипертензијаутрудноћи,имунолошкеболестимајке,кардио-
васкуларнеболести

 – стања фетуса: интраутерини застој у расту, вишеплодна
трудноћа, превремени порођај, посттерминска трудноћа, превре-
менаруптураовојака

2. Хитна стања у перинаталној медицини: ванматерич-
на трудноћа, трофобластне гестацијске болести, placenta previa,
abruptioplacentae,preeklampsija/eklampsija,fetusmortusinutero

3.Дијагностикауперинаталнојмедицини:пернаталнадијаг-
ностика и генетика, ултразвучна дијагностика у перинатологији,
антеперталнимониторингфетуса

4.Контрацепцијаиартефицијалнипрекидтрудноће
5. Гинеколошка ендокринологија: поремећајименструалног

циклуса,хеперандрогенемије,ановулација,крварењауутокуадо-
лесценције,репродуктивногдобаиперименопаузе,климактријум

6.Дијагностичкиитерапијскипоступциуинфертилитету
7.Методеасистиранихрепродуктивнихтехника
8.Операцијеугинекологији
9.Бенигниималигнитуморивулве,вагине,грлићаматериће,

материце,јајоводаијајника
10.Порођај
11.Пуерперијум

Местообављањаспецијализације
Прве2годинеклиничкогстажамогусеобавитиурегионал-

ниммедицинскимцентрима.Последње2годинеуоквирукојихје
идвосеместралнанастава,обавезносемораобавитиуустановама
од терцијарног значаја, а то су оне установе које имају више од
1000порођајагодишњеивишеод1000операцијегодишње.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
BASICПРОГРАМ:
1.абдоминалнахирургија(7.5месеци)
2.урологија(2месеца)
3.неонатологија(1месец)
4.патологија(1месец)
5.онкологија(2месеца)
6.анестезија(1месец)
7.хуманагенетика(1месец)
8.ултразвук(3месеца)
9.трансфузиологија(0.5месеци)

Гинекологија
1.општагинекологија(6месеца)
2.гинеколошкаонкологија(4месеца)
3.гинеколошкаурологија(2месеца)
4.ургентнагинекологија(3месеца)
5.адолесцентнагинекологија(1месец)

Акушерство
1.породилиште(12месеци)
2.перинатологија(4месеца)

Фертилитетигинеколошкаендокринологија
1.гинеколошкаендокринологија(2месеца)
2.IVFпрограм(2месеца)
3.контрацепција(2месеца)

Диспанзерзажене(2месеца)

Психосоматикаугинекологијииакушерству(1месец)

ВЕШТИНЕ

Основневештине
1.узимањеакушерскеисторијеболести
2.узимањегинеколошкеисторијеболести
3.коминикацијасаколегамаисарадницима
4.физикалнипрегледабдоменаидојки
5.бимануелнигинеколошкииакушерскипреглед
6.узимањебрисевазацитолошкиибактериолошкипреглед

Основнепреоперативнеиоперативнетехнике
1.интерпретацијапреоперативниханализаире зултата
2.одговарајућапреоперативнаприпремапацијента
3.добијањеписменесагласностизаоперацију
4.одабиродговарајућеоперативнепроцедуре
5.доношењеадекватниходлукатокомопрерације

Постоперативнанега
1.интензивнапостоперативнатерапијатечностима
2.дренажа
3.комликацијарана
4.тремтманосталихгинеколшкихиакушерскихпостопера-

тивнихкомликација
5.комуникацијасаколегамаиродбиномпацијента

Хируршкепроцедуре
1.евакуацијастраногтела
2.инцизијаабсцесаБартолнијевежлезде
3.лапаротомијазбогекстраутериноггравидитета
4.третманкрварења
5.цистектомија
6.абдоминалнахистеректомија
7.миомектомија
8.експлоративналапаротомија
9.лапароскопија(дијагностичкаитерапијска)
10.хистероскопија
11.предњаизадњавагиналнапластика



12.вагиналнахистеректомија
13.апликацијасерклажа
14.ексцизијалезијанавагини,вулвииперинеуму.

Антенаталназаштита
1.пренаталнискрининг
2.генетскеболести
3.феталнеаномалије
4.хемолитичкаболест
5.инфекцијаутрудноћи
6.мултиплетрудноће
7.терапијакрварењатокомтрудноће
8.третманPROMа
9.третманIUGR
10.терапијамалпрезентацијаплода
11.CTGинтерпретација

Акушерскиултразвук
1.првитриместар:виталност,бројембрионаимерењеCRL
2.другитриместар:BPD,HC,AC,FL
3.трећитриместар:виталност,презентацијаилокализација

постељице.

Патологијатрудноће
1.диабетесmellitus
2.артеријскахипертензија
3.обољењабубрегамајке
4.обољењајетремајке
5.тромбоемболије
6.поремећајикоагулације
7.бронхијалнаастма
8.абдоминалниболутрудноћи
9.болестидигестивногтрактамајке
10.инфективнеболести
11.епилепсија
12.ендокринеболести
13.психијатријскеболести
14.неуролошкеболести
15.малигнеболести
16.missedab
17.mollahydatodisa
18.спонтанипобачаји(претећиизапочети)

Порођај
1.индукцијапорођаја
2.аналгезијаупорођају
3.интерпретацијаCTG
4.узимањелаб.анализа
5.вођењепретерминскогпорођаја
6.вођењепорођајанаконпретходногцарскогреза
7.порођајкодпрееклампсијеиеклампсије
8.третманинтраутеруснихинфекција
9.вођењепорођајакоидинтраутеруснесмртиплода
10.нормаланпорођај
11.применавакуума
12.применафорцепса
13.унутрашњиокретплода
14.пролапспупчаника
15.царскирез
16.поновницарскирез
17. резидуа постељичног ткива илинеодљубљивањепосте-

љице
18.карличнипорођај
19.порођајкодблизаначкетрудноће
20.руптураутерусатокомпорођаја
21.дистоцијаупорођају

Постпарталнинадзор
1.третманпостпарталнихкрварења
2.третманпорођајнихповредамекихткивапорођајногпута,

каоиповредемокраћнебешикеире ктума
3.реанимацијановорођенчета

Гинеколошкипроблеми
1.поремећајименструалногциклуса
2.пременструалнисиндром

3.аменореа
4.дисменореа
5.ендометриоза
6.пелвичнаинфламаторнаболест
7.перименопаузалнакрварења
8.хормонскасупституционатерапија
9.терапијаинфекцијавагинеивулве
10.хирзутизам
11.урођенеаномалијегениталногтракта
12.адолесцентнагинекологија

Инфертилитетистерилитет
1.испитивањемушкогстерилитета
2.испитивањеженскогстерилитета
3.саветовањепара
4.решавањепсихосексуланихпроблема
5.техникеасиситиранерепродукције:IVF,инсеминација

Контрацепција
1.врстеконтрацептива
2.оперативнастерилизација
3.медикаментознииартефицијалнипрекидмалетрудноће
4.инсерцијаиекстракцијаспирале
5.прекидодмаклетрудноће
6.посткоиталнаконтрацепција
7.експлоративнекиретажеибиопсије

Онкологија
1.колпоскопија
2.третманпремалигнихлезијагрлића,вагинеивулве
3.дијагнозаитерапијамалигнихболестиспољашњихиуну-

трашњихгениталнихоргана

30.Оториноларингологија
(48месеци)

Основеициљспецијализације
Специјализација оториноларингологије је организовани и

стандардизованипроцесспоследипломског образовања токомко-
гадоктормедицинестичетеоријскаипрактичназнањаизобласти
оториноларингологије, сродних медицинских дисциплина и ме-
дицинеуопште, која омогућавају да као специјалиста компетент-
ноиуспешносамосталнозбрињававећинуболесникасаакутним
и хроничним поремећајима и болестима оториноларинголошког
подручја, а да се у свим осталим случајевима довољно сигурно
сналазиудијагностицидабиболесникеправовременоупутиона
одговарајуће место на лечење. Збрињавање подразумева приме-
нунајвишихстандардаудијагностици,лечењу,рехабилитацијии
превенцијиобољења.Специјалистаоториноларингологијеоспосо-
бљенјеизапланирањеиизвођењестручнихпројеката,схватанео-
пходностконтинуиранемедицинскеедукацијеузимплементацију
свихновихнаучнихитехнолошкихсазнања,атакодестичеоснову
дасвојазнања,вештинеиискуствапреносимладимколегама.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализација оториноларингологије траје четири године

(узмогућностпродужавањауслучајунедовољногуспехаканди-
дата,анапредлогментора)закојевремејећесеобавитикомпле-
танпрограмстицањазнањаивештинауквалитетуиобимукоји
одговарајуевропскимстандардима.Подчетиригодинеспецијали-
зацијеподразумевасе48месеци,ушта

суукључениигодишњиодморилекаранаспецијализацијиу
складуса законом.Специјализацијаподразумевацелодневниан-
гажманинеможесеобављатиуздругипосаоистовремено.ОРЛ
специјалистикојижеледасеусавршеизужихздравственихОРЛ
специјализација могу наставити супспецијалистичко школовање
непосредно у продужетку основне специјализације или касније.
Супспецијализацијеоториноларингологијесуизобластиаудиоло-
гије,фонијатријеириноалергологијеитрајупо2године.

Структуручетворогодишњегспецијалистичкогстажаотори-
ноларингологијечине:

1.Оториноларингологија –32месеца,
2.Максилофацијалнахирургија –1месец,
3.Неурохирургија –2месеца,



4.Општахирургија –3месеца,
5.Пластичнаиреконструктивнахирургија –1месец.
6.Двосеместралнанастава –9месеци,
Поправилу,свечетиригодинеспецијализације,обављајусе

наклиникамамедицинскихфакултета,анајмање12месециото-
риноларингологије (од укупно 32месеца) и комплетна двосеме-
стралнанастава(9месеци).Деоспецијалистичкогстажаможесе
обављатииузатоквалификованимоториноларинголошкимуста-
новамакојеимајуОРЛстационар,алистриктнопоовомпрограму
и под руководством ментора именованих од стране овлашћених
органапремаважећимкритеријумимаистандардима.

Програмпроверезнања
Специјализација оториноларингологије се обавља по тачно

утврђеномпрограму,ументорскомсистему,узусмереностнаин-
дивидуалнирадсасвакимлекаромнаспецијализацијииузсталну
проверустеченогзнања,организованисистемколоквијумаизавр-
шниспесцијалистичкииспит.

Токомдвосеместралненаставеобавићесенајмањедваколо-
квијума:

1.Примењенебазичненауке(анатомија,физиологија,хисто-
логија,патолошкаанатомија)уОРЛрегије(уво,нос,параназалне
шупљине, усна дупља,фаринкс, ларинкс, врат, трахеобронхално
стабло,езофагус).

2.Клиничка патологијаОРЛрегије: отологија, аудиологија,
ринологија и риноалергиологија, фарингологија, ларингологија,
трахеобронхоезофагологија.Овај секолоквијумможеполагатиу
двадела.

Предиспитниколоквијумизоториноларингологијекандидат
полаженајкаснијемесецданапредиспитпреддвочланомкомиси-
јомнаставникаОРЛкатедреисастојисеудетаљнојпроверитео-
ријсихзнањакандидата.

По завршетку обавезног специјлистичког стажа, кандидат,
којијеодстранементораоцењендаиманеопходнопотребноте-
оријскоипрактичнознањеиакојеположиопредвиђенеколокви-
јуме,приступаполагањузавршногиспитапредовлашћеномкоми-
сијом.

Програмспецијализацијепообластимаивештинама
I/1 Ото ри но ла рин го ло ги ја – 32 ме се ца
1.Отоскопија
гледа10 изводи500
2.Отомикроскопија
гледа10 изводи500
3.ЧитањеРТГснимака(стандардни,ЦТиМР)темпоралне

кости
гледа5 тумачи50
4.Тоналналиминарнааудиометрија
гледа5 тутначи50
5.Супралиминарнааудиометрија
гледа5 тумачи50
6.Говорнааудиометрија
гледа5 тумачи5
7.Тимпанометрија
гледа5 тумачи50
8.Stapediusрефлекс
гледа5 тумачи50
9.Акуметријскетестове
гледа5 изводи50
10.Калоричнитест
гледа5 тумачи50
11. Клиничко испитивање вестибуларног апарата (тестови

ор тостатикеидинамостатике)
гледа10 изводи100
12.Сирмеровтест
гледа2 тумачи2
13.Електрогустомертија
гледа2 тумачи2
14.BERA
гледа5
15.Отоакустичкаемисија
гледа5
16.Електронистагмографија
гледа10 тумачи10

17.Одређивањеслушнихапарата
гледа10 изводи5
18.Рехабилитацијанаглувостикоддеце
гледа10
19.Рехабилитацијанаглувостикододраслих
гледа10
20.Испирањеува
гледа5 асистира5 изводи10
21.Испирањецерумена
гледа5 асистира5 изводи10
22.Биопсијапроменеуувуизвуководу
гледа2 асистира2 изводи2
23.Екстракцијастранихтелазвуковода
гледа2 асистира2 изводи2
24.Обрадаранааурикулеиоколнихструктура
гледа5 асистира5 изводи5
25.Парацентеза
гледа5 асистира5 изводи10
26.Инсерцијавентилационихцевчица
гледа5 асистира5 изводи5
27.Антротомија
гледа5 асистира5 изводи5
28.Мастоидектомија
гледа5 асистира5 изводи10
29.Мирингопластика
гледа5 асистира5 изводи5
30.Операцијаегзостозаибенигнихтумора
гледа2 асистира2 изводи2
31.Операцијапреаурикуларнихфистула
гледа2 асистира2
32. Операција конгемталних аномалија спољашњег и сред-

његува
гледа2 асистира2
33.Олапостаза
гледа2 асистира5
34.Тимпанопластика
гледа5 асистира20
35.Радикалнатрепанацијатемпоралнекости
гледа2 асистира2
36.Операција ендокранијалних и екстракранијалних отоге-

нихкомпликација
гледа2 асистира2
37.Операцијаотосклерозе
гледа5 асистира5
38.Декомпресијафацијалногнерва
гледа2 асистира2
39.Операцијемалигнихтумораспољашњегува
гледа2 асистира5 изводи5
40.Операцијемалигнихтуморасредњегува
гледа2 асистира2
41.Уградњакохлеарногимпланта
гледа2
42.Лабиринтектомија
гледа1
43.Ресекцијавестибуларногнерва
гледа1
44.Операцијенеуриномапонтоцеребеларногугла
гледа1
I/2 Ри но ло ги ја и ри но а лер го ло ги ја
45.Операцијегломустумора
гледа1
46.Риноскопија
гледа10 изводи500
47.Задњариноскопија
гледа5 изводи50
48.Ендоскопијаноса,епифарингоскопија
гледа5 асистира10изводи10
49. Цитање радиграфских снимака (стандардни, ЦТ иМР)

назо-параназалних
гледа5 тумачи10
50.Олфактометрија
гледа5 изводи5
51. Биопсија туморских промена носа и параназалних шу-

пљина
гледа5 асиситра5 изводи5



52.Кутаниприцктестнаинхалационеалергене
гледа5 асистира10изводи10
53.Назалнипровокативнитестови
гледа2
54.Акустичкаринометрија,риноманометрија
гледа5 изводи5
55.Збрињавањеранаупределуносаилица
гледа5 асистира5 изводи10
56.Инцизијахематомаиабсцесасептума
гледа2 асистира2 изводи2
57.Заустављањеепистаксекаутеризацијом
гледа5 асистира10изводи10
58.Предњатампонаданоса
гледа5 асистира5 изводи10
59.Задњатампонаданоса
гледа3 асистира3 изводи3
60.Репозицијаноснихкостију
гледа5 асистира5 изводи5
61.Странателаноса
гледа5 асистира5 изводи5
62.Септопластика
гледа5 асистира5 изводи5
63.Ендоназалнаполипектомија
гледа5 асистиралО
64.Ексцизијамањихпроменаналицуиносуузреконструк-

цијудефекта
гледа5 асистира5 изводи5
65.Мукотомијаноснешкољке
гледа2 асистира2 изводи1
66.Трепанацијамаксиларногсинуса –CaldwеllLuc
гледа2 асистира2 изводи1
67.Ресекцијамањихтумораносаилица
гледа5 асистира5изводи5
68.UZпараназалнихшупљина
гледа5 изводи5
69.Риносептоплсатика
гледа5 асистиралО
70.Функционалнаендоскопскахирургијасинуса
гледа5 асистира5
71.Латералнаринотомија
гледа2 асистира2
72.Остеопластичнеоперацијефронталногсинуса
гледа2 асистира2
73.Етмоидектомије(ендоназалнеиекстраназаине)
гледа2 асистира2
74.Операцијесфеноидногсинуса
гледа2 асистира2
75.Операцијемалигнихтуморамаксиле(максилектомија)
гледа2 асистира2
76.Операцијатуморапараназалнихшупљина
гледа2 асистира2
77.Операцијеринофиме
гледа1 асистира1
78.ЗбрињавањеповредалицаLeFort
гледа2 асистира2
79.Збрињавањефронтоетмоиднихповреда
гледа2 асистира2 изводи2
80.Ридловаоперацијафронталногсинуса
гледа1 асистира1
81.Затварањеназоликвореје
гледа1 асистира1
82.Операцијеозене
гледа1
I/3 Фа рин го ло ги ја
83.Орофарингоскопија
гледа10 изводи500
84.Радиолошка(CT,MR)дијагностикафаринкса
гледа5 тумачи10
85.Ендоскопскадијагностикафаринкса
гледа5 изводи10
86.Дијагностикапоремећајаактагутања
гледа5 тумачи5
87.Збрињавањеповредафаринкса
гледа5 асистира5 изводи2

88.Биопсијатуморскихпроменауснедупљеифаринкса
гледа5 асистира5 изводи5
89.Сцинтиграфијапљувачнихжлезда
гледа2
90.Сиалографија
гледа2
91.Збрињавањеповредауснедупље
гледа2 асистира2 изводи2
92.Екстракцијастранихтелауснедупљеиждрела
гледа5 асистира5 изводи5
93. Инцизија перитонзиларног абсцеса, ретрофарингеалног

абсцеса
гледа2 асистира2 изводи5
94.Тонзилекромијаулокалнојанестезији
гледа10 асистира10 изводи20
95.Тонзилекромијауопштојанестезији
гледа10 асистира10 изводи50
96.Аденоидектомија
гледа10 асистира10 изводи50
97.Збрињавањекрварењанаконтонзилектомије
гледа5 асистира5 изводи2
98.Екстирпацијаподвиличнепљувачнежлезде
гледа5 асистира5 изводи2
99.Операцијатуморауснедупљеифаринкса
гледа10 асистира10
100.Операцијајувенилногфиброма
гледа1
101. Радиолошка дијагностика и емболизација јувенилног

ангиофиброма
гледа1
102.Операцијамалигногтуморауснедупље
гледа2 асистира2
103.Операцијамалигногтуморајезика
гледа2 асистира2
104.Операцијамалигногтумораорофаринкса
гледа2 асистира2
105.Операцијатуморапарафаринкса
гледа1 асистира1
106.Операцијатумораретрофаринкса
гледа1 асистира1
107.Операцијаабсцесаифлегмонепарафаринкса,ретрофа-

ринкса
гледа2 асистира2
108.Операцијетуморапљувачнихжлезда
гледа2 асистира2
109.Паротидектомија
гледа2 асистира2
110.Операцијаахалазијекрикофарингеалногсфингтера
гледа1
111.Операцијепулзионихдивертикулахипофаринкса
гледа1
112.Операцијерасцепаусне,непца
гледа1
I/4 Ла рин го ло ги ја и тра хе о брон хо е зо фа го ло ги ја
113.Индиректналарингоскопија
гледа10 изводи500
114.Директналарингоскопија
гледа10 изводи10
115.ДиректнаИарингомикроскопија
гледа10 асиситра10 изводи10
117.Инлубација
гледа10 асиситра10 изводи10
118.Хндоскопскадијагностикаларинксаихипофаринкса
гледа10 асиситра10 изводи10
119.Радиолошкадијагностика(томограмларинкса,CTиMR)
гледа10 тумачи20
120.Биопсијапроменауларинксууиндиректнојларингоско-

пији,удирцктнојларингомикроскопији
гледа10 асиситра10 изводи10
121.Стробоскопија
гледа5 асиситра5 изводи5
122.Фонијатријскитестовипроценеквалитетагласа
гледа5 асиситра5 изводи5
123.Ултразвукврата
гледа5 асиситра5 изводи5



124.Фонијатријскарехабилитацијагласаиговора
гледа5 асиситра5 изводи5
125. Опрација конгениталних малформација ларинкса (ла-

рингокеле,мембране,цисте,ларингомалације)
гледа2 асиситра2
126.Операцијапсеудотумора ибенигнихтумораларинксау

директнојларингомикроскопији
гледа10 асиситра10 изводи10
127.Екстракцијастранихтелаларинкса
гледа2 асиситра2 изводи2
128.Операцијамедијалнецистеврата
гледа5 асиситра5изводи2
129.Операцијалатералнецистеврата
гледа5 асиситра5
130.Бкстирпацијалимфнихчвороваврата
гледа5 асиситра5 изводи2
131.Инцизијеабсцесаифлегминавратаиподауснедупље
гледа2 асиситра2
132.Хируршкозбрињавањетежихповредаларинкса
гледа2 асиситра2
133.Збрињавањеповредаврата
гледа2 асиситра2
134.Операцијаунилатералнихибилатералнихпарезареку-

ренса
гледа2 асиситра2
135.Операцијеиарингокеле
гледа1 асиситра1
136.Тоталналарингектомија
гледа10 асиситра20
137.Функционалнахирургијамалигнихтумораларинкса
гледа10 асиситра20
138.Дисекцијеврата
гледа10 асиситра20
139.Реконструкцијевеликихдефекаталицаиврата
гледа5 асиситра5
140.Парцијалнефарингектомије
гледа5 асиситра5
141.Тоталнефаринголарингектомије
гледа10 асиситра20
142.Хемитиреоидектомија
гледа2 асиситра2
143.Тоталнатиреоидектомија
гледа2 асиситра2
144.Операцијетумораврата
гледа2 асиситра2
145.Латерофиксацијагласница
гледа2 асиситра2
146.Хируршкакорекцијагласницакодунилатералнихпареза

рекуренса
гледа2 асиситра2
147.Уградњавокалнихпротеза
гледа5 асиситра5
148.Деканилманисутуратрахеостоме
гледа5 асиситра5 изводи5
149.Променатрахеалнеканиле
гледа5 асиситра5 изводи10
150.Ларинготрахеобронхоскопија
гледа5 асиситра5 изводи10
151.Езофагоскопијадијагностичка(корозивнаоштећења,за-

паљења,тумори,фистуле)
гледа5 асиситра5 изводи5
152.Езофагоскопијатерапијска(странатела)
гледа5 асиситра5 изводи5
153.Бужирањеједњака
гледа5 асиситра5 изводи5
154.Ендоскопскадијагностикаактгутања
гледа5 асиситра5
155. Рентген дијагностика поремећаја гутања и пасажа јед-

њака
гледа5 тумачи5
156.Гастростомија
гледа2 асиситра2
157.Екстракцијастраногтелатрахеобронхалногстабла
гледа2 асиситра2

158.Пласирањеназогастричнесонде
гледа5 асиситра5 изводи5
159.Трахеостомија(хируршкаиургентна)
гледа5 асиситра5 изводи5
160.Операцијестенозатрахеје
гледа2 асиситра2
161.Операцијетуморавратногделатрахеје
гледа1 асиситра1
162.Операцијестенозаларинкса
гледа2 асиситра2
II област: Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја – 1 ме сец
1.Репозицијаиимобилизацијафрактуремандибуле
асистира:2
2.Репозицијаиимпбилизацијафрактуремаксиле
асистира:2
III област: Не у ро хи рур ги ја – 1 ме сец
1.Нативнанеурорадиолошкаиспитивања (индикацијеиту-

мачењеналаза)
гледа:10 асистира:10
2.Мијелографија(индикацијеитумачењеналаза)
гледа:5
3.CT(индикацијеитумачењеналаза)
гледа:15 асистира:15
4.NMR(индикацијеитумачењеналаза)
гледа:7 асистира:7
5.Сцинтиграфијамозга(индикацијеитумачењеналаза)
гледа:10
6.Ултразвучнипрегледглаве
гледа:10 асистира:10
7.ЕЕG(особеностиизвођењаитумачењауразвојномпериоду)
гледа:5
8.Обрадаранапоглавине
гледа:10 асистира:30
9.ТумориPCU
гледа:10 асистира:13
10.Трансфеноидалнаоперацијатуморахипофизе
гледа:10 асистира:10
11.Туморибазелобање(предњиприступ)
гледа:10 асистира:10
12.Краниотомија
асистира:2
13.Трепанацијалобање
асистира:2
IV област: Оп шта хи рур ги ја за ОРЛ – 3 ме се ца
1.Ендотрахеалнаинтубација
изводи:10
2.Вештачкодисање –мануелнеиинсуфлационеметоде
изводи:10
3.Тоталнатиреоидектомијасаидентификацијомн.Рекуренса
асистира:2
4.Паратиреоидектомија
асистира:2
5.Сутураперфорацијеједњака
асистира:2
6.Дивертикулектомијаикорикомиотомија
гледа:3
7.РадикалнаоперацијаCaкардије
гледа:5
8.РадикалнаоперацијаCaједњака
гледа:5
9.Реконструкцијаједњака
гледа:5
10.Скопијаиграфијагрудногкоша
изводи.5
11.Обрадалацероконтузнихрана
изводи:10
12.Савмањихкрвнихсудовазбогповреде
асистира:2
13.Техникаартефицијалневентилације
гледа:5
14.Уводењеназогастричнесонде
гледа:1 асистира:3
15.Обрадараненалицу
изводи:5



16.Хируршколечењеинфекцијанаврату
изводи:2
17.Кардиопулмоналнареанимација
гледа:20асистира:20
18.Збрињавањегнојнихинфекцијашаке
изводи:5
V област: Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја за ОРЛ 

– 1 ме сец
1.Корекцијаотопостазе
гледа:30 асистира:20
2.Мањекорективнеопераицјекапака,носа,уснииаурикула
гледа:30 асистира:20
3.Хируршколечењедекубиталнихулцера
гледа:15 асистира:10
4.Циркумзацијаифренулотомија
глцда:15 асистира:10
5.Ринопластика
гледа:24 асистира:20
6.Узимањетрансплантата
изводи:3
7.Реконструкцијекоже
асистира:5
8.Третманопекотина
изводи:4

Програмтеоријскенаставепремаобластима

Оп шти део
1.МедицинскадокументацијауОРЛ –припремаболесника

заоперацију
2.КлиничкакласификацијамалигнихтуморапоТNМсистему
3.СпецифичностибиопсијеуОРЛ
Ото ло ги ја
1.Клиничкаанатомијаува
2.Конгениталнемалформацијеува
3.Повредеуваифрактуретемпоралнекости
4.Акутназапаљењасредњегиунутрашњегува-отоантритис,

мастоидитисилабиринтитис
5.Секреторниотитисмедиа
6.Хроничнизапаљенскипроцесисредњегува
7.Акутнанаглувостиглувоћа
8.Комликацијезапаљењасредњегува
9.Отосклероза
10.Парализенервусафациалиса
11.Хирургијаунутрашњегсиушногходника-вртоглавицеи

тумористатоакустикуса
12.Тумориспољњегисредњегува
13.Мастоидектомија,тимпанопластика-негаоперисаногува
14.CTиMRдијагностикауОРЛ
Ауди о ло ги ја
1.Физиологијаслухаиравнотеже
2.Основиаудиологије
3.Отонеуролошкадијагностика
4.Испитивањеивештачењеслуха
5.Аудиолошкарехабилитација
6. Аудиолошка диференцијална дијагноза једностраних

оштећењаслуха
7.Основивестибулологије
8.Експертизавестибуларнихпоремећаја
9.Објективноиспитивањеслуха
10.Професионалнаитоксичкаоштећењаслуха
Ри но ло ги ја
1. Клиничка анатомија и физиологија носа и параназалних

шупљина
2.Повреденоса
3.Девијацијеидеформацијеноснцпреградеиноснепира-

миде
4.Септоринопластика
5.Повредемаксилофацијалногмасива
6.Повредефронтоетмоидалнерегије
7.Акутнаихроничназапаљењаслузокоженоса
8.Акутнаихроничназапаљењапараназалнихсинуса
9.Риносинусогенекомпликације
10.АлергијскеиимунолошкеманифестацијеуОРЛ

11.Носносинуснаполипоза
12.Тумориноса
13.Туморипараназалнихсинуса
14.Хирургијапараназалнихсинуса
Фа рин го ло ги ја
1.Клиничкаанатомијаифизиологијафаринкса
2.Повредеуснедупљеиждрела
3.Запаљенскипроцесифаринксаитонзила
4.Тонзиларнипроблем
5.Запаљенскипроцесипљувачнихжлезда
6.Туморипљувачнихжлезда
7.Тумориепифаринкса
8.Туморимезофаринкса
9.Парафарингеалнитумори
10.Тумориуснедупље
Ла рин го ло ги ја и врат
1.Клиничкаанатомијаларинкса
2.Клиничкафизиологијаларинкса
3.Конгениталнемалформацијеларинкса
4.Повределаринксаиврата
5.Стенозеларинкса
6.Акутнаихроничназапаљењаларинкса
7.Бенигнитумориларинкса
8.Преканцерознастањаларинкса
9.Општипроблемималигнихтумораларинкса
10.Методеиспитивањалокализацијеипроширеностималиг-

нихтумораларинкса
11.Терапијскипротоколлечењамалигнихтумораларинкса
12.Хируршкеметоделечењамалигнихтумораларинкса
13.Лимфхисистемвратаилимфаденопатија
14.Диференцијалнадијагнозаизраштајанаврату
15.ЛечењерегионалнихметастазамалигномаОРЛподручја
Тра хе о брон хо ло ги ја и брон хо е зо фа го ло ги ја
1.Странателадоњихдисајнихпутева
2.Корозивнеповредеаеродигестивнихпутева
3.Странателаједњака
4.Повредеједњакаикомпликације
Фо ни ја три ја
1.Основифонијатрије
2.Методепрегледауфонијатрији
3.Органскаоштећењагласа
4.функционалнаоштећењагласа
5.Професионалнадисфонија
6.Поремећајиговора
7.Лечењедисфонијаипоремећајаговора
8.Оценараднеспособностиуфонијатрији
9.Расцепиуснеинепца –фонијатријскиаспект
Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја у ОРЛ
1.Основнипринципипластичнеиреконструктивнехирурги-

јеуОРЛ
2.Реконструкциједефекатакожеимекихткивалица
3.Реконструкцијафистулаждрела
4.ЛасерскахирургијауОРЛ
Ане сте зи ја и ре а ни ма ци ја у ОРЛ
1.АнестезијауОРЛ
2.Реанимацијаипостоперативнанегаболесника
3.Акутнареспирацијскаинсуфицијенција
4.Крварењауподручјугорњихаеродигестивнихпутева
Па то хи сто ло шка ди јаг но сти ка у ОРЛ
Програмспецијализацијепообластимаивестинама
Iобласт:Оториноларингологија(32месеца)
IIОтологијаиаудиологија
1.Отоскопија
гледа10
2.Отомикроскопија
гледа10 изводи500
3.ЦитањеRTGснимака(стандардни,CTиMR)темпоралне

кости
гледа5 тумачи50
4.Тоналналиминамааудиометрија
гледа5 тумачи50
5.Супралиминарнааудиометрија
гледа5 тумачи50



31.Офталмологија
(48месеци)

Циљ и намена специјализације oфталмологије је образо-
вањeлекараутокукогасестичутеоријскаипрактичназнањаиз
офталмологије, сродних медицинских грана и медицине уопште
која омогућују да компетентно и успешно самостално збрињава
већинуболесникасаакутнимихроничнимофталмолошкимпоре-
мећајимаиболестимаока.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализацијаофталмологијетраје4године.
Четворогодишња специјализација офталмологије обавља се

потачноутврђеномпрограму,узредовнепроверезнања.Заорга-
низацијуовогпроцеса,уоквирудефинисанешеме,одговоран је
ментор.

Поправилу,све4годинеспецијализацијеобављајусенакли-
никамамедицинскихфакултета.

Првагодинаспецијализацијеможесеобавитииузатоква-
лификованим и оспособљеним ванклиничким офталмолошким
установама,алистриктнопоистомовомплануипрограмуипод
руководствомментораименованихускладусастрогимкритерију-
мимаивисокимстандардима.

Континуиранапроверазнања
Од почетка специјализације до њеног краја обавља се пе-

дантнаидоследнаконтинуиранапроверастеченогзнања,ускладу
саовимпрограмом.

Колоквијумису:
1.Очникапци,сузниапаратиорбита.
2.Вежњача,рожњача,беоњача,повредепредњегсегмента.
3.Очносочиво,урођенекатаракте,сенилнекатаракте,оста-

лекатаракте,хируршколечењекатаракте,апхакиаипседопхакиа.
4.Дужица,цилијарнотелоихороидеа,запаљењаувее,тумо-

риувее.
5.Глауком,видниживац,неуроофталмологија.
6. Витреоретинална обољења, аблација ретине, хирургија

задњегсегмента,повредезадњегсегмента.
7.Медицал ретина, ретинопатхиа диабетица, системске бо-

лестииоко.
8.Дечјаофталмологија,наследнеболести,ретинопатхиапре-

матурорум,превенцијаамблиопије,ретинобластом.

Списаквештинакојејеобавезносавладатиутоку
специјализације,погодинама

Iгодина
 –узимањеофталмолошкеанамнезе.
 –утврђивањеосећајасветлаиодређивањепројекције,
 –одређивањеоштриневидасубјективнимметодомнадаљину,
 – одређивање оштрине вида субјективнимметодом на бли-

зину,
 –објективнеметодезаутврђивањеоштриневида,
 –одређивањеоштриневидакодзамућенихмедија.
 –макроскопскипрегледпредњегсегментаока(фокализовано

светло,употребалупе),
 –прегледнабиомикроскопу,
 –тестовибојења(fluorescien,Bengal-rose),
 –Shirmer-овтест,
 –времепуцањасузногфилма(brakeuptime),
 –испирањесузнихпутева,
 –испитивањеосетљивостирожњаче,
 –пахиметрија,
 –одређивањедубинепредњекоморе,
 –испитивањепупиларногрефлекса.
 –Субјективноодређивањерефракције,
 –објективноодређивањерефракције (скијаскопија,рефрак-

тометрија),
 –кератометрија
 –фокометар,
 –корекцијарефракциониханомалијакорекционимстаклима.
 –Утврђивањепунцтумпроxимум
 –тестпокривањаиоткривања(cover-uncovertest)
 –утврђивањеортофорије,хетерофорије,хетеротропије
 –одређивањеводећегока
 –откривањемикрострабизма

 –применаMadohцилиндра
 –тестдукцијеиверзије(испитивањемотилитета)
 –одређивањестањаконвергенције
 –мерењеугларазрокости
 –одређивањедиплопија
 –одређивањефиксације
 –утврђивањеелеменатабинокуларногвида
 –проверастерео-вида
 –утврђивањеNRKKиARKK.
 –Проверашириневидногпољаитражењеиспадаувидном

пољу(конфронтација,сфернапериметријакинетичкаистатичка,
кампиметрија,Amsler-оварешетка).

 –Одређивањеочногпритиска(дигитално,импресионитоно-
метар,апланационатонометрија)

 –дневнакрива
 –тонографија
 –одређивањесклералногригидитета.
 –Егзофталмометрија(Hertel).
 –Офталмоскопија(директна,индиректнамонокуларнаиби-

нокуларна,употребалупаод20иод90D,Hrubu-евостакло).
 – Дијафаноскопија (просветљавање предњег и задњег сег-

ментаока).
 –Гониоскопија
 –биомикроскопијаочногдна(узупотребуконтактногстакла

са3огледала).
 –Тражењеиутврђивањеаномалијаколорногвида(сеудоизо-

хроматскетаблице,Farnsworth,Nagel-ованомалоскоп)
 –Дијагностикаинтраокуларних страних тела (нативниRtg,

локализацијапомоћуComberg-овепротезе).
 –Rtgснимака,CTиNMRкранијума,орбитаипараназалних

шупљина.
 – Збрињавање најчешћих повреда у амбуланти (ерозија ро-

жњаче,опхтхалмиаелецтрица,цомбустио,цаусома)
 –уклањањестранихтелавежњаче
 –инструменталноуклањањестранихтеларожњаченабио-

микроскопу
 –хируршкозбрињавањемањихповршнихповредакожеиве-

жњачеуамбулантнојоперационојсали(узасистенцију)
 – дијагностика најчешћих хитних стања у амбуланти (пер-

форативнеиконтузионеповреде,акутниглауком,акутнипредњи
увеитис,васкуларниинцидентинаочномдну)

 –Узимањебрисасакапака,вежњачеирожњаче.
IIгодина
 –ТумачењеERG,EMG,VEPиЕОG,адаптометрија(Goldman

 –Wеекеrs,никтометар).
 –Провокационитестовикодглаукома.
 –Сондирањеибужирањесузнихпутева(узасистенцију).
 –Тумачењеехографскихиангиографскихналаза
 –тумачењеRtg,CTиNMRусложенијимслучајевима.
 –Компјутеризована периметрија (извођење и тумачење на-

лаза)
 –HRT(извођењеитумачењеналаза).
 –Фотографисањепроменанапредњемсегменту(макроскоп-

скиифото-спалт)
 –фотографисањепроменанаочномдну(фундускамера).
 –Екскохлеацијехалациона
 –инцизијеапсцесакапака
 –хируршкаобрадамањихрананавежњачиинакожи(уам-

булантнојсали,узасистенцију)
 –Давањесубкоњунктивалнихињекција
 –Дијагностичкисцрапингрожњаче.
IIIгодина
 –Ехобиометрија,ехографијаокаиорбите.
 – Флуоресцеинска ангиоскопија, флуоресцеинска ангиогра-

фија.
 –LFKперифернихпроменанаочномдну
 –делимичноизвођењепанфундусфотокоагулације(подди-

ректнимнадзором).
 –LFKинтервенцијенадужицикодглаукома(поддиректним

надзором)
 –YАG-ласеркапсулотомија(поддиректнимнадзором).
 –Одређивање,преписивањеиапликацијаконтактнихсочива.
 –Постављањеиндикацијаиизвођењеортоптичкогиплеоп-

тичкогтретмана.



 –Засејавањематеријаладобијеногбрисомнаподлогу
 –инкубирањебактериолошкекултуренакрвномагару,
 –основиочитавањаре зултатанаагар-плочи,
 –поновнозасејавањерадидобијањаантибиограма
 –основнотумачењеантибиограма
 –прављењепрепаратазацитолошкуанализупослеузимања

материјаласцрапинг-ом –основимикроскопскецитолошкедијаг-
ностике

 – основна техникафиксацијематеријаладобијеногбиопси-
јомилиоперацијом

 – упознавање са техником прављења трајних хистолошких
препаратаизпарафинскогкалупа

 –хистолошкадијагностиканајчешћихпроменанакожииве-
жњачи

 –хистологијаинтраокуларнихтумора.
 –Биопсијепроменанакожиивежњачи
 –операцијексантелазме
 –хируршкоуклањањебенигнихлезијасакожекапака
 –операцијептеригијума(узасистенцију).
IVгодина
 –Хир.уклањањебенигнихлезијакапака 15
 –Аблацијаптеригијумасааутотрансплантацијомвежњаче 3
 –Операцијестрабизманаправиммишићима 3
 –Хир.уклањањетуморакапакасапластикомкоже 5
 –Хир.уклањањетуморакапкасапластикомкапка 2
 – Хир. корекција положаја капка (ентропијум, ектропијум,

лагопхтхалмус) 5
 –Цyцлокрyоанемисатио,крyопеxиаретинаеиликрyоцоагу-

латиолезијауобластипредњегсегмента 3
 –Екстракцијакорнеосклералнихсутураподопер.микроск. 5

Програмтеоријскеедукацијеипроверезнањапогодинама
(двосеместралнатеоријсканастава)

Iдео –Уводуофталмологијуибазичназнања(Introduction
andBasicScinceinOphtalmology) –уместодосадашњегIсеместра
двосеместралнетеоријскенаставе.

Овајдеотеоријскенаставе,уобликупредавања,семинараи
дискусија,слушасе,поунапредутврђеномплану,утокуIилиII
годинеспецијализације.Теоријсканаставатребадаобухватиода-
бранапоглављаизанатомије,ембриологије,рефракције,биноку-
ларног вида, имунологије, биохемије, генетике, микробиологије,
фармакологијеипатологије, алиидадопринесестицањуоснов-
нихзнањаиз:основаепидемиологијенезаразнихболести,основа
јавноздравствене офталмологије, основа медицинске етике (пре
свегаодносапремаофталмолошкомболесникуипремаколегама),
основаофталмологије заснованенадоказима,основадобрекли-
ничкепраксе,основадобреистраживачкепраксе,етикеистражи-
вачкоградауструциипубликовањуре зултата,каоидаупутиспе-
цијализанте на учење из литературе (уз коришћење савремених
средставакомуникацијеиданасдоступнихбазаподатака).

IIдео –Клиничкаофталмологија.Теоријсканаставатребада
обухватиодабранапоглављаизсвихобластиклиничкеофталмо-
логије,превенцијеирехабилитације.

32.Дерматовенерологија
(48месеци)

Циљспецијализације
Специјализацијаиздерматовенерологијејестручнообразов-

нипроцесутокукогаспецијализантдобијатеоретскаипрактич-
на знања из области дерматовенерологије која га оспособљавају
засамосталнолечењеоболелиходакутнихихроничнихкожнихи
венеричнихболести.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализација из дерматовенерологије траје 4 године (48

месеци)
 –Општадерматовенерологијаиспецијалностиодзначајаза

дерматовенерологију27месеци
 –Специјалнадерматовенерологија21месец

Проверазнања
2.1.Проверазнањаутокуспецијалистичкогстажа
Знањеиовладавањепрописанимвештинамакојеспецијали-

зантстичетокомстажапроверавајусетрајнимстручнимнадзором

одстранементораиповременимколоквијумима.Колоквијумимо-
губитиусменииписмени(тест).

Знањесепровераваприказивањемболесника,припремомсе-
минара,реферисањемпрегледалитературе,учешћемустручним
дискусијамакаоиучешћемуписањустручнихрадова.

Токомспецијалистичкогстажаспецијализантполажедвако-
локвијумаирадидвасеминарскарада.

Iколоквијум(дерматолошкапропедевтикаиургентнастања
удерматологији)полажепосле6месециодпочеткастажа.

IIколоквијумпослезавршеткадвосеместралненаставе.Ко-
локвијуморганизујеиводиглавниментор.Двасеминарскарада
изобластиспецијалнедерматовенерологијеспецијализантпрезен-
тиранастручнимсастанцималекарадерматовенеролога.

Условзанаставакспецијализацијесууспешноположенико-
локвијумиипозитивнаоценаглавногментора.

Програмспецијализације
Програм специјализације из дерматовенерологије конципи-

ран је такодасеупрвојидругој годиниобављастажизопште
дерматовенерологије(18месеци),аутрећојичетвртојгодинисе
настављастажизспецијалнедерматовенерологије(21месец).Та-
кођејепредвиђенодасеутокуспецијализацијеобависпецијали-
стичкокружењекојеоб ухв атадругеспецијалностикојесуодзна-
чајазадерматовенерологију(9месеци).

Теоретсканастава(двосеместралнанаставаиздерматовене-
рологије)обављасеуIIIгодиниспецијализацијенауниверзитет-
ској клиници (Институту задерматовенерологију),поутврђеном
програму који је базиран на савременим сазнањима из области
дерматовенерологијеиобухвата:

 –физиологија,имунологијаиструктуракоже
 –улогаепидермалнихлипидаубаријернојфункцијикоже
 –хистопатологијакожнихобољења
 –патофизиологијакожнихобољења
 –физикалнипринципидијагностичкихитерапијскихпосту-

пакаудерматовенерологији
 –фармаколошкипринципиулокалнојдерматотерапији
 –генодерматозе
 –алергијскекожнеболести
 –аутоимунекожнеболести
 –полнопреносивеболести
 –дечјадерматологија
 –дерматолошкаонкологија
 –флебологија
 –физикалнеихируршкепроцедуреудерматовенерологији
 –еритематозне,сквамознеипапулознедерматозе
 –дерматолошкамикологијаипаразитологија
 –вируснеибактеријскеболестикоже
Предавањасеодржавајуванрадногвременатакоданереме-

те„кружење”специјализаната.

Општадерматовенерологија(18месеци)
 –Уоквирустажаизопштедерматовенерологијеспецијализант

проводи9месецинадерматолошкимодељењимаурадусахоспита-
лизованимболесницима.Одтога3месецаподнепосреднимнадзо-
ромментора,апотомкаосамосталнисобнилекарподнадзоромнад-
лежногспецијалите.Утокустажанаодељењуспецијализантводи
по3различитаболесника.Узимаанамнезу,описуједерматолошки
статус, контролише лабораторијске анализе и друге дијагностичке
процедуре,конторлишеспровођењелокалнеиопштетерапије,стара
сеоинтерклиничкимпрегледимаболесника,.реферишенавизитама,
присуствујеконзилијарнимпрегледимаиглавнимвизитама.Напо-
ловинистажаспецијализантсеукључујеудежурства.

 –Удерматолошкојамбулантиспецијализантпроводи9месеци.
Прва3месецаподнадзоромментора,апослесамосталноподнад-
зоромнадлежногспецијалисте.Утокустажаудерматовенеролошкој
амбулантиспецијализантпрегледа50болесниканедељно.Упознаје
сеиовладавапринципимадијагностикеилечењаамбулантнихдер-
матолошкихболесника,такођесеупознајеисавођењеммедицинске
документације(болесничкикартони,писањеизвештаја).

Опшпидеостажазадерматовенерологију(9месеци)
Интернамедицина –2месеца(ургентна1месец;ре уматоло-

гија1месец)
Специјализантсеупознајесаинтернистичкимприступомбо-

леснику посебно из области ургентних интернистичких стања и



реуматскихболестикао.итумачењемрезултатабиохемијских,хема-
толошких,имунолошкиханализаидругихналаза(EKG,RTG,EHO)

Инфективнеболести –2месеца
Специјализантсеупознајесапринципимадијагностике,те-

рапијеипревенцијеинфективнихболестипосебноизгрупевиру-
снихобољењаукључујућииAIDS.

Пластичнахирургија –1месец
Специјализант се упознаје и овладава дерматохируршким

процедурама (инцизија кутаних апсцеса, екстирпација кутаних
цисти, ексцизија мањих кутаних тумора, дубока биопсија коже,
ласерскахиругија)

Микробиологијаиимунологија –2месеца
Специјализант се упознаје са принципима лабораторијске,

бактериолошке,вирусолошке,паразитолошкеисеролошкедијаг-
ностикедерматолошкихивенеричнихобољења.

Психијатрија –1месец
Специјализантсеупознајесадијагностикомилечењемпси-

хичкихпоремећајакојесуодпосебногзначајазапсиходерматозе.
Васкуларнахирургија –ангиологија(1месец)
Упознавање основних процедура у дијагностици обољења

артеријскогсистемадоњихекстремитета

Специјалнадерматовенерологија(21месец)
Дечијадерматовенерологија –4месеца
Овладавањеспецифичномпроблематикомдијагностикеите-

рапиједерматовенеролошкихобољењаудечјемузрастусапосеб-
нимосвртомнагенодерматозе.

Антивенеричнидиспанзер –2месеца
Специјализантпореддијагностикеилечењавенеричнихобо-

љења упознаје и специфичну организацију рада антивенеричног
диспанзера:вођењемедицинскедокументације,спровођењеепи-
демиолошких анкета и других метода у сузбијању венеричних
обољења.

Дерматохистопатологија –3месеца
Специјализантсеобучавауизвођењуосновнихцитолошких,

хистолошкихиимунофлуоресцентнихтехника заприпремупре-
паратазацитолошку,хистопатолошкуиимунофлуоресцентнуди-
јагностикукожнихболести.

Алергологијаудерматовенерологији –2месеца
Специјализант се обучава за извођење и интерпретацију

алерголошких епикутаних и интрадермалних тестова у дијагно-
стициалергијскихдерматоза.

Дерматолошкафлебологија –2месеца
Сепцијализант се упознаје са клиничком ифункционалном

дијагностиком хроничне венске инсуфицијенције и терапијским
модалитетимаулечењуulcuscrurisa.

Актинотерапија(2месеца);Физикалнатерапијаудерматоло-
гији(2месеца);Дерматоонкологија(1месец)

Специјализант се упознаје са видовимафототерапије (UVA
/UVB,PUVA)ииндикацијамазањиховупримену.Упознајесеса
применомјонизујућегзрачењаприлечењумалигнихкожнихнео-
плазми. Присуствује конзилијуму за меланоме и конзлијуму за
лимфоме.

Упознаје технику дерматоскопије пигментних лезија коже.
Овладавафизикалнимпроцедурималечењакожнихивенеричних
болести.

Професионалнаобољењакоже(1месец)
Специјализантсеупознајеиовладавапоступцимаудијагно-

стици,терапијиипревенцијипрофесионалнихдератоза,каоимо-
гућностимарехабилитацијеболесника.

Дерматолошкамикологија
Специјализантсеобучавазаправилноузимањеузорака:ко-

же,нокта,слузокоже,длакаиприпремунативногпрепарата.Овла-
дава техником микроскопске дијагностике гљивичних обољења.
Упознајесесаначиномкултивацијеиидентификациједерматофи-
таиквасница.

Овладава дијагностиком гљивичних обољења коже и косе
применомWоод-овелампе.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕПОГОДИНАМА
Iгодинаспецијализације
општадерматовенерологија
 –радсахоспитализованимболесницима(одељење) 6месеци
 –радсаамбулантнимболесницима(амбуланта) 6месеци

IIгодинаспецијализације
Општадерматовенерологија
 –радсахоспитализованимболесницима(одељење)3месеца
 –радсаамбулантнимболесницима(амбуланта) 3месеца
Општидеоспецијализацијезадерматовенерологију
 –интернамедицина(ургентнаиреуматологија) 2месеца
 –инфективнеболести 2месеца
 –васкуларнахирургија(ангиологија) 1месец
 –психијатрија 1месец
IIIгодинаспецијализације
Општидеоспецијализацијезадерматовенерологију
пластичнахирургија 1месец
микробиологијаиимунологија 2месеца
специјалнадерматологија
дерматолошкамикологија 2месеца
антивенеричнидиспанзер 2месеца
дерматолошкафлебологија 2месеца
дерматохистопатологија 3месеца
IVгодинаспецијализације
специјалнадерматологија
дечјадерматологија 4месеца
алергологијаудерматологији 2месеца
професионалнедерматозе 1месец
актинотерапија 2месеца
физикалнатерапијаудерматологији 2месеца
дерматоонкологија 1месец

СПИСАКВЕШТИНА

ДЕРМАТОЛОШКАМИКОЛОГИЈА
Врста Под

надзором
Само-
стално

Укупно

1. узимањематеријала (скваме, длаке, нокти)
замиколошкипреглед

30 20 50

2. нативни преглед уз способност уочавања
морфолошкихелеменатагљивица

30 20 50

3. засејавање материјала на Sabouraud  – ову
подлогу

30 20 50

4. тумачење ре зултата миколошких култура
дерматофитаиквасница

10 10 20

5. применеWood-oveлампеумиколошкојди-
јагностици

10 10 20

МИКРОБИОЛОГИЈАИИМУНОЛОГИЈА/СЕРОЛОГИЈА
6. узимањеуретралногсекретаицервикалног

брисазабактериолошкипреглед
10 10 20

7. препознавање гонокока у препарату боје-
номпоГраму

20 10 30

8. препознавањеTrichomonasvaginalis-ауна-
тивномпрепарату

10 10 20

9. дијагностикаGardnerellaevaginalisунатив-
номипрепаратубојеномпоГраму

3 2 5

10. извођењеитумачењенеспецифичнихреак-
цијанасифилисVDRL

5 5 10

11. извођењеитумачењеспецифичнихреакци-
јанасифилисITP,TPHA,FTA –abs

3 2 5

12. преглед и тумачење налаза уретралног и
цервикалног бриса на хламидије (DIF) и
микоплазме(MYCOFAST).

5 5 10

13. примена и извођење технике микроскопи-
рањаутамномпољуипрепознавањеT.pal-
lidum

2 2 4

14. откривање херпес вируса из мукокутаних
лезија(DIF)

3 2 5

15. техникаузимањаматеријалаизкутанихле-
зијаскабијесаипрепознавањеSarcoptes-ау
нативномпрепарату

5 5 10

ДЕРМАТОЛОШКААЛЕРГОЛОГИЈА
16. апликацијаепикутанихтестова –стандард-

неициљанебатерије
30 20 50

17. тумачењере зултатаепикутанихтестова 30 20 50
18. prick  – тестирање инхалаторни и други

алергени
20 10 30

ДЕРМАТОЛОШКАФЛЕБОЛОГИЈА
19. основнетехникепрегледаповршногидубо-

когвенскогсистемадоњихектремитета
10 10 20

20. Rumpel –Leedeтестзаиспитивањефрагил-
ностидермалнихкапилара

5 5 10

21. Doppler венског система доњих екстреми-
тета

10 - 10

СПЕЦИЈАЛНЕДИЈАГНОСТИЧКЕПРОЦЕДУРЕ
22. извођењетрихограмаианализаналаза 5 5 10
23. препознавањенајчешћихпиларнихдиспла-

зијанаполаризациономмикроскопу
5 - 5

24. Дерматоскопијапигментнихлезијакоже 20 10 30
ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГIЈА

25. техникебиопсијекоже 30 20 50
26. извођењеитумачењаTZANCK-овогтеста 10 10 20



Врста Под
надзором

Само-
стално

Укупно

27. тумачење најчешћих дерматопатолошких
налазаухематоксилинеозинтехници

40 60 100

28. узимањематеријала заимунофлуоресцент-
нипреглед

10 10 20

29. директниииндиректниимунофлуоресцент-
нитест,детектовањедепозитаимуноглобу-
линаикомплемента

15 15 30

ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ
30. одређивањетипакожепреUV/PUVAзра-

чења
10 10 20

31. PUVAтерапија 20 20 40
32. UVBфототерапија/SUP 5 5 10
33. интралезионаапликацијалекова 5 5 10
34. техникаприменеоклузијеудерматолошкој

терапији
10 10 20

35. обрадаболесникасабулознимдерматозама
иметаболичкикомпромитованихболесника
сапространимзахватањемкоже

10 10 20

36. апликацијафластерапометодиGiljea 10
37. применахидроколоидаикомпресијеулече-

њуулкуса
10 10 20

38. хемијскааблацијанокатнеплоче 3 2 5
39. хемијскипилинг 5 5 10

ФИЗИКАЛНЕПРОЦЕДУРЕУДЕРМАТОЛОГИЈИ
40. апликацијатечногазота –веруке,кондило-

ми,кератозе,молускеидр.
25 25 50

41 апликацијаподофилина /подофилотоксина
улечењукондилома

10 10 20

42 локална примена ултразвука у дерматоло-
гији

3 2 5

43 Електрокаутеризација 20 20 40
44 киретажа верука, кондилома, молуски, ке-

ратозаидр.
15 15 30

45 Електродепилација 5 5 10

33.Физикалнамедицинаирехабилитација
(60месеци)

Циљспецијализације
Циљинаменаједаспецијалистафизикалнемедицинеире-

хабилитације (FMR) буде оспособљен да усвојеним теоретским
знањемистеценимвестинамамозедијагностификоватиилечити
већинуболесникасамалформацијама,оболењимаиповредамало-
комоторног апарата као и других система било као водећи члан
тимаиликомплементарничлансадопунскимфизијатријскимле-
чењем.СпецијализантиизFMRтребадаовладајусвимпотребним
знањемзатимскимрадом,његовимвођењемикоординацијомкао
изасамосталнукомпетентностфизијатра-консултанта.

Трајањеипланспецијализацијепообластима
Интернамедицина –кардиологија –1месец
Интернамедицина –пулмологија –1месец
Интернамедицина –ре уматологија –1месец
Неурологија –3месеца
Неурохирургија –15дана
Ортопедија –3месеца
Педијатрија –1месец
Дечјахирургија –1месец
Агенси –4месеца
Електродијагностика –2месеца
Физикалнипреглед,дијагностикаиамбилант.поликлинички

рад –3месеца
Ранарехабилитација –респираторна –1месец
Ранарехабилитација –тра уматологија –1месец
Ранарехабилитација –хирургија –15дана
Ранарехабилитација –неурологија –1месец
Ранарехабилитација –неурохирургија –1месец
Ранарехабилитација –кардиологија –1месец
Ранарехабилитација –кардиоваскуларнахирургија –15дана
Секундарна рехабилитација неуролошких пацијената  – 1.5

месеци
Секундарнарехабилитацијаортопедскихпацијената –1месец
Секундарна рехабилитација респираторних пацијената  – 15

дана
Секундарна рехабилитација реуматолошких пацијената  – 1

месец
Рехабилитацијастарих –15дана
Дечјарехабилитација –2.5месеци
Специфичностидечјерехабилитације –15дана
Протетикаиор тотика –3месеца

Балнеоклиматологија –1месец
Двосеместралнанастава –9месеци Укупно:48месеци

Проверазнања
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање7колоквијума:

1.Електродијагностика
2.Ранарехабилитација
3.Физикалниагенси
4.Дечјарехабилитација
5.Рехабилитацијареуматолошкихболесника
6.Рехабилитацијакардиолошкихболесника
7.Рехабилитацијаортопедскихболесника

Програмспецијализације
Специјализацијасеодвијаудвефазе:општидеоиспецијал-

нидео.Уопштемделусеучетеоретскаипрактичназнањаизнео-
пходнихклиничкихинекихбазичнихгранамедицине.Специјал-
ни део об ухв ата физикалне агенсе, пропедевтикуфизијатријског
прегледа,функционалнуинеурофизиолошкудијагностику,прин-
циперанерехабилитације,рехабититационепоступкепосистеми-
маиуразличитимузрастима.

СТРУКТУРАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕПОГОДИНАМА

Области Време
умесецима Семестри

1. го ди на увод ни оп шти део 12

I i II
Ургентнамедицина 4
Трауматологија 2
Физикалнамедицинаирехабилитацијаранарехабилита-
ција(4месеца)амбулантнополиклиничкирад(2месеца)

6

2. го ди на 12

III i IV
Физикалнамедицина(агенси) 6
Васкуларнахирургија 1
Интернамедицина 3
Радиолошкаиултразвучнадијагностика 2

3. го ди на 12

V i VI

Ортопедија 4
Неурологија 4
Неурофизиологија 2
Неурохирургија 1
Реуматологија 1

4. го ди на 12

VII i VI II

Кардиоваскуламарехабилитација 2
Респираторнарехабилитација 2
Рехабилитацијаутрауматологијииортопедији 3
Балнеорехабилитација 2
Медицинаспорта 15дана
Мануелнамедицина 15дана

5.година 12

IX i IX

Педијатрија 1
Дечијахирургија 1
Дечијарехабилитација 3
Протетско-ортотичкарехабилитацииа 3
Неуролошкарехабилитација 2
Функционалнадијагностика 2

Пр ограм
За сваку годину јеначињенопсег знањаиоспособљености

(вештина)апрограмомогућавадасезахтевипериодичногиспита
испуне, (правила око упута *уњиховом програмуминистарство
дајементораиупуте)

Iгодина:
Уводниопштидео
Ургентнамедицина –4месеца
Тра уматологија –2месеца
Физикалнаирехабилитацијскамедицина –2месеца
ЗНАЊА
 –Ооријeнтационојдијагностициповредаиобољењалоко-

моторног апарата, неуролошкихболести, болести срцаи крвних
судоваидисајнихсметњи

 –лечењу,компликацијамаикритеријумимазаупућивањена
физикалнолечење



 –основнимметодафизикалноглечењаиндикацијамаикон-
траиндикацијама за све врсте физикалног лечења, основним
смерницама комплексне рeхабилитације, основним смерницама
индикацијама и контраиндикацијама за прописивање техничких
помагала.

ВЕШТИНЕ
*МетодеитестирањауFMR
*Методемедицинскерехабилитације
*Функционалнооцењивањеиоценапреосталефункционал-

неспособностикаоосновупроценепреосталераднеспособности
*Основнесмерницезапреписивањеједноставнихтехничких

помагала.
2година:
Физикалнамедицина(6месеци)
свипоступциурадуфизиоираднетерапијеодељењаFMR
ЗНАЊА:
 –рационалнапрописивањеагенаса-
 –одговорноступрописивањуFMR
 –физикалнадијагностика
 –респираторнатерапија
 –тромбопрофилакса,
 – термотерапија, механотерапија, хидротерапија, фототера-

пија,електротерапија,кинезитерапијаметодвертикализације,рад-
нетерапије

ВЕШТИНЕ:
 –упознавањесаоблицимаФМкаометодазакаснијеправље-

њепрограмамедицинскерехабилитације
 –употребасвихстандамихмцтодаипоступаказаприменуFM
 –рационалнопрописивањеагенаса
 –индикацијеиконтраиндикацијезапрописивањесвихобли-

каFM
 –сватестирањазаоценууспешностипрописанеFM.
Тра уматологијаиваскуларнахирургија(4месеца)
ЗАДАЦИ
 –учествовањеприодлучивањуовисиниампутације
 –упознавањенеинвазивнихиинвазивнихметодазадијагно-

стикупрокрвљености
 –асистирањеприхируршкимзахватима –ампутацији:тран-

сфеморалнатранстибијална.
 –дијагностикаидиференцијалнадијагностикастањаповреда
 –индикацијезаконзервативноиоперативнолечење
 –могућекомпликацијеизахватикодимобилизације
 –превентиваприимобилизацији
 – мање хируршке итвтервенције (ушивање рана, инцизије,

пункције зглобоваи хематома, операцијеинкарцриранихноката,
одстрањивањешавоваиимобилизацијскихжица)

 – лечење опекотина реимплантација делова ектсремитета,
оштећенихтетиваиживаца

 –особинезарастања,вођењелечења,
 –блокаденерава
 –најосновнијеначинеостеосмазекодфрактура(присуство-

ватипринајмање10различитихостеосинтеза)
 –конзервативнолечењепрелома
 –познаватипроцесзарастањаимогућекомпликације
 –познавањеоценезарастањапреломанартгсликама,
 –пласиратиуринскекатетере(исупрапубично)кодполитра-

уматизованихболесника
 –поставитиизаменититрахеалнуканилу,познаватихирур-

шкозбрињавањепреломакичм.стуба
 –познавањедијагностикезарастањапрелома
 –научитиприменузаштитинихортоза
Радиолошкаиултразвучнадијагностика(2месеца)
 –Оцењивањестањаскелетаизнативнихрентгенограма,
 –процењивањеCTINMRиспитивања,
 –учествовањеприизвоењуинвазивнихрадиолошкихметода

ианализире зултата,
 –учествовањеприултразвучнојдијагностициианализире-

зултата,
 –основенуклеарномедицинскихиспитивања.
3година:
Ортопедија(4месеца)
СТАЊАБЕЗПОВРЕДА:
 – Збрињавање болести зглобова РА, АС, реуматска по-

лимиалгија кристалне артропатије, хондрокалцинозе, гихт,

остеомалација,остеопроза.Пагетболест,примарниисекундарни
коштанитумори,ванзглобниреауматизам,миопатијеполимозитис
миастенијагравис,ОАједногиливишезглобова,ОА

 –КСиперифернихзглобова,сколиоза,спондилоза,стеноза
лумбалногканала,пролапсивдиска,

 –артропластикакукаколенараменалакта
 –патологијашакеистопала
 –основназнањаизартро тотомијаиартродеза
СТАЊАСАПОВРЕДОМ
 – патофизиологија и физиологија регенерације свих делова

локомоторногапарата:кожеапонеурозеифасције,крвнисудови,
нерви,мишићиитетивелигаменти,хрскавица,кости.

 – примарни секундарно лечење ране (пластична хирургија
терапијскеметоде)

 –дисторзије:скочнизглобколоноивратнаделаКС.
 – луксације и њихове компликације, хабитуална луксација

раменаипателе.
 –преломиКС –безнеуролошкихкомпликација.
 –преломиекстремитета(основеспецифичноглечења)успо-

стављањепоновнефункције
 –спццифичнастањашакеистопалаоценартгслика
 – за запаљенски и дегенеративни реуматизам, вредновање

потребнихлаб.анализауизборутерапијскогпоступка.
 –основневрстеедопротеза
 – учествовање при неким операцијама на кичменом стубу

(операцијаДХ,операцијасужењаканала)инекимоперацијамана
зглобовима(корективнаостеотомија,постављањеендопротезе)

 –поступнодозирањекинезитерапијеуразличитинифазама
постоперативнихстања.

 –Дијагностикаортопедскихболестиипознавањадифренци-
јалнедијагностике

 –индикацијезаоперативнимлечењем
 –познавањеоперативнихзахвата,карактеристикепостопера-

тивнихстањатрајањеимобилизације
 –извођењемањиххируршкихинтервенцијапункцијазглобо-

ваианалгетскеблокаде.
Неурологија(4мес)
 – знаци и симптоми, затим дијагностика и процес лечења

болесника са TIA, тромботичним и емболијским можданим ин-
фарктима,лакунарниминфарктима,итрацеребралнимкрварењем
и субарахноидалним крварењем, затимфокални синдроми (ACI,
ACM,ACAивертебробазиларнисиндром

 –врстедијагнозаилечењеепилепсија
 –неуролошкистатус
 –поступциранефазенеуролошкерехабилитације
 –симптомиилечењедепресијеипсихоорганскогсиндрома
 –посебно болести централног нервног система (мождани

удар,
 –повредемозга.
Паркисонова болест, церебрална стања,мултипла склероза,

болести мотонеурона-амиотрофична латералне склерозе, сирин-
гомијелије, спиноцеребралне дегенерације  – Friedrichova bolest,
Stmmpell Lorain итд) неуропсихолошке сметње посебно болести
периферногнервногсистема(полимијелитис,тра уматскекомпре-
сијенеравастабалаикоренова-знањеанатомијепериферногнер-
вногсистема),полирадикулопатије,другеполинеуропатије(Char-
cot-MarieTooth,DejerineSottasјтд).метаболичкеполинеуропатије

Не у ро фи зи о ло ги ја (2 ме се ца)
Знања:
 – неурофизиолашка испитивања код различитих оштећења,

неурофизиолшка дијагностика сфинктеријалних сметњи, неуро-
физиолошкадијагностикаслушнихивиднихфункција

 –значајEMGiENGкоддеце,спцеифичненеуромишићнебо-
лестиудечјемузрасту

Клиничкаифункционалнаоцена:
EEG:
 – основни мождани ритам, карактеристике иритативних

сметњи, EEG при повреди главе, дегенеративним болестима, по
можданомударуиуепилепсији

Евоциранипотенцијали:
 –Сензорни:визуелниакустичкипотенцијалиможданогста-

бла, соматосензорични евоцирани потенцијали, моторни евоци-
рани потенцијали, промене при оштећењима соматосонзорног
системакодоштећењамозгаикичменемождине,дијагностички



ипрогностичкизначајевоциранихпотенцијала,праћењетокабо-
лестииопоравка,проценаисходарехабилитације.

Електромиографија:
Испитивањеигленимелектродама
 –инсерционаактивностипатолошкаспонтанаактивност
 –потенцијалимоторнеплочеумиопатијамаинеуропатија-

ма,променекодоштећењамоторнихкоренова,нервнихплексуса
иперифернихнеравакаоипредњихроговакичменемождине:

 – дијагностички и прогностички значај иглене електромио-
графије

 –улогаелектромиографијеприусмеравањуфизикалнетера-
пијеиприиндиковањухируршкихметодалечења.

 –индикације,предностиимане,интерпретацијаналаза.
Електричнодражењенераваимерењепроводљивости:
 –МоторнабрзинапровођењаиталасМ
 –Електронеурографијаисензорнабрзинапровођења
 –Дијагностиковањепреганглионарнихипостганглионарних

оштећења,аксонскихидимијелинизационихоштећења
 –Кaсниодговор(FTiH)
 –Микроелектромионеурографијамијастенијиимијастениј-

скомсиндрому
 –Неурофизиолошкаиспитивањасакралнихфункија –уроне-

урофизиологија
 –EMGиспитивањацентралнемоторнеконтроле,полиелек-

тромиографскаиспитивањаприпирамиднимиекстрапирамидним
оштећењима,EMGанализаневољнихпокрета

 –Анализаобрасцаделовањаагониста,антагонистаисинер-
гистаприједноставнимисложенимпокретима

 –Динамичкаанализаприкретањупоједнихзглобова,EMG
biofeedback

Не у ро хи рур ги ја (1 мес)
 –повредеглаве(оценастањакоматозногболесникаGlasgow

comaскала,надзорцентралногвенскогпритиска,постављањека-
ниле, компликације) позиционирање ради спречавања комплика-
ција:патолошкихмоторнихобразаца,контрактурареспираторних
ициркулаторнихкомпликација,

 –применалонгета,
 –мултисензорнастимулација,
 –лечењехидроцефалуса,
 –оперативнолечењемијеломенингокела,тумора,епилпсије

иболестикрвнихсудова,повредеглаве
Пе ди ја три ја (1 ме сец)
 –оценаразвоја,психомоторни,локомоторни,сензорнииког-

нитивни(тестирањеиоцењивањестепенаразвоја),патофизиоло-
гијаразвојалокотомоторногсистема,утицајрастананеправилно-
стимишићноскелетногизглобногсистема.

 –Неуропедијатрија{церебралнапарализа.Meningokele,spi-
na bifida) неуроортопедске последице, неуролошке сметње, ле-
чење и праћење урођене неправилности екстремитета (агенезија
дисплазије, малформације стопала), коштане дистрофије у доба
раста,неједнакостидужинедоњихекстремитета.Сколиоза,повре-
де опекотине и амопутације у дечјем узрасту, сазнања о лечењу
респираторнихендокриних,реуматолошкихболестигенетскеслу-
жбедијагностикеисаветовања.

4година:
Респираторнарехабилитација(2месеца)
 – основна оцена акутног и хроничног обструктивног и ре-

стриктивногсиндрома.етиологијаитерапијскипринципи
 – начела рехабилитације-функционална оцена са функциј-

скимтестовима
 – технике дренаже, методе дисања  – обука пацијента., ве-

штачкаасистиранавентилација,опремазаасистиранувентилаци-
ју,контролапоступакалечења

 –употребагоренаведенихпоступакакодпацијцнтасаочу-
ваномсвестиибезсвестинаразличтимодељењимахирургијеи
нанехируршкимодељењима,посебнокодобструктивнихболести
плућа(астма)итежихрестриктивнихобољења

 – респиратониа рехабилитација код оштећења вратног дела
кичменемождине

 –апаратурнареспираторнатерапија
 –медикаментознолечењеболестидисајнихоргана
 –оценаRTGснимакаплућа
 –терапијаиоценареспираторнпараметара
 –специфичнипоступциреспираторнтерапије

Кар ди о ва ску лар на ре ха би ли та ци ја и ме ди ци на спор та (2 ме
се ца)

 –кардијалнарехабилитацијакодболестивалвула
 –кардијалнарехабилитацијакодинфарктасрца
 – кардијална рехабилитација код срчанеинсуфицијенције и

послетрансплантацијесрца
 –кардимиопатије
 –превентиваилечењедубокевенскетромбозе
 –болестивена
 – болести периферних артерија, рехабилитација у различи-

тимстадијумима
 –стањакојазахтевајухирушкезахватенасрцуикрвнимсу-

довима
 –дијагностика,параметрифункција
Ме ди ци на спор та (нео ба ве зно, 14 да на)
 –Спортскеповреде,пренапрезања(кодсвакогспортапонао-

соб)иболестивезанезаспортиначинлечења
 –Разликовањеповредеодсиндромапренапрезања(оверусе)
 –Препознавањанајчешћихнапрезањаиповредакодпоједи-

начнихспортова
 –Познавањаначиналечења
 –Функционална тестирања кардиоваскуларног система код

спортистаирекреативаца
Ре у ма то ло ги ја (2ме се ца) 
Требадасеупознасареуматскимболестима,токомиобли-

цималечења.Сапосебнимнагласкомнафункционалнојтерапији
испречавањуинвалидности.

 –ФункционалнатестирањакодRAиAS,упознавањесаце-
локупнимлечењемпраћењетокалечења,оценаре зултаталечења,
прегледифункционалнотестирање5до10болесникасаRAиAS.

 –упознавањесамогућностимаукључивањедодатнихметода
кинезитерапија

 – преглед 5 до 10 болесника са дегенеративним болестима
периферних зглобова и КСфункционално тестирање, прављење
програмаипраћењетокалечења.

 – посебности балнеорехабилитације по хируршком лечењу
(артропластика.опхемиједискуса).

Ра на ре ха би ли та ци ја у тра у ма то ло ги ји (оште ће ња и по вре
де ло ко мо тор ног си сте ма) 3 ме се ца

Обављасенаодељењимазафизикалнумедицинуирехабили-
тацију,делимичнонаболничкомодељењу –делимичноуамбуланти

 –Преглед и оцена преосталих рехабилитационих могућно-
стикодповредаиоштећењалокомоторногапарата.

 –Конкретнипрограмиранемедицинскерелиабилитације
 –Програмреспираторнефизикалнетерапије,програмтром-

бопрофилаксе, програм код болесника без свести, код тра ума-
толошких болесника, код ортопедских болесника, програм про-
писивања техничких помагала, учествовање у конзилијарним
прегледима.

 –Вођењелечењауинтензивнојнези.
 –Спровођењереспираторнефизикалнетерапије,
 –Прописивањеивођењетерапијскихпрограмауинтензивној

незикодполитрауме,повредаглаве,кодстањапослеоперативних
захвата,кодваскуларнихзахвата,кодваскуларнихсметњимозга.

 –Вођењерехабилитацијскихпрограмауранојфазилечења,
прописивањетерапијеидијагностичкипоступци.Такођеморапо-
знавати рехабилтацију болесника после ампутације: формирање
патрљка,правиланположајпатрљкаупотељи,јачањемишићана
преосталомделуекстремитета,мобилизацијаболесникасахода-
лицом,колицимаилипнеуматскимпротезама,каоииндикацијеза
упућивањеуустановезакомплекснурехабилилацију.

Бал не о ре ха би ли та ци ја и ма ну ел на ме ди ци на (2 ме се ца)
Мануелнамедицина
 –Мануелнамедицина,патофизиологија,санеопходнимзна-

њимаизанатомије.Клиничкаиспитивањатрупаиекстремитета.
Дисфункцијавертебралнихсегмената,начеламануелнихтехника,
индикацијеиконтраиндикације.

Бањскарехабилитацијаболесникасатра умомлокомоторног
система.

Обављасеуспецијалистичкимамбулантамаиодељењимаза
физикалну,кинезиираднутерапију.

 – Алгоритми за касну и продужену балнеорехабилитацију
посттрауматских болесника, учествовање у вођењу политра ума-
тизованихболесника, учествује са тра уматологомприправљењу



програмакомпликованихслучаја.Сазнањаопрограмимакинези-
терапијеиоценаре зултаталечењанакрајулечења.

Амбулантазаостеопорозу
-Узроциостеопорозе (примарнаисекундарна),методедиј-

нгностике, мерење густине кости, технички принципи деловања
иизвоењеметоде,такођеучествовањеприклихничкомпрегледу,
сазнањаомедикаментознојтерапији,физикалнојтерапијиипре-
вентивном програму. Специјализант се упознаје са целокупним
програмомдијагностикеитерапијеостеопорозе.

Бањскарехабилитацијаболесникасаоштећењимасрцаоба-
вљасеуспецијалистичкојамбулантиимедицинкимоде/јењима

 – Упознавање са рехабилитацијом: коронарних болесника
послеby –passоперацијаизаменесрчанихзалистака,болесника
саболестимакрвнихсудова (артеријског, венскогилимфног си-
стема).

 –Упознавањесасекундарномпревенцијом.
 –Упознавањесадијагностичкимметодамаспровођењареха-

билитацијскогпроцеса.
Бањскарехабилитацијаболесникасаболестимадисајнихор-

гана
 –Упознавањесабалнеорехабилитацијомкоднајчешћихбо-

лести(астма,емфизем,бронхиектазије,фиброзаплућа),
 –Болестисаослабљенимдисајниммишићимаидеформаци-

јамагрудногкоша,стањапослеоперативнихзахватанаплућимаи
грудномкошу.

 –Учествовањеуспецијалистичкојамбулантиприкласичном
прегледу плућног болесника, функционалном тестирању плућне
функцијеиправљењупрограмафизикалнетерапије.

 –Упознавањесаметодамареспираторнефизикалнетерапије:
аеросол,положајнадренажа,релаксација,асистираноискашљава-
њеидисајневежбе.

 –Учествовањеприоценире зултаталечења.
Бањскарехабилитацијасанеуролошкимдефицитима
 – Рехабилитација болесника после можданог удара и са

оштећењимакичменемождинесамултипломсклерозом.
5година:
Рехабилитацијскамедицина(12)
Дечјарехабилитација
 –Поднадзоромменторапрегледати16пацијенатаприприје-

муиотпусту,ипрописатипотребнумедикаментознутерапију.Та-
коеоценитимедицинскудокументацијуипопотребииндиковати
додатнепрегледепотребнезаоценурехабилитацијскогпотенција-
лаипроценуре зултаталечења(Rtg.Биохемијскаидругаиспити-
вања,EMNG,EEG,EKG,респираторнефункције,оценавиднихи
слушнихфункцијаитд.)

 –Упознавањесатестирањима(мишићниилокомоторниста-
тус,мерењедужинеектремитета,оценамишићногтонуса,обима
покрета,сензомоторичкеинтеграције,основнапроценакомуника-
ције,оценастепенаразвојапојединихподручја),прописивањепо-
требнихдодатнихтестирањаодстранепојединихчлановаекипе,
оценаре зултатаиопредељивањекраткорочнихциљеварехабили-
тације.

 –Представљањепацијентанастручномсастанку,упознава-
њетимасастањемпацијентаикоординацијасапроцесомрехаби-
литације.

Ре ха би ли та циј ска ме ди ци на (12) – до да так
3.15.1.Дечјарехабилитација
 –Дијагностикаидиф.дијагностикастањаповредакоддеце
 –Дијагностикаортопедскихболестикоддеце
 –Лечењахидроцефалуса
 –Оперативнолечењемијеломенингокела,тумора,епилепси-

јеиболестикрвнихсудова,повредеглавекоддеце
 –Терапијаиоценареспираторнихпараметараудеце
 –УпознавањесапроблематикомJRAипосебностифизикал-

нетерапије
 –Рехабилитацијаболесникасацеребралномпарализом
 –Прописивањерехабилитацијскихпомагала,оценазањихо-

вомпотребом,иписањерецептаза:6индивидуалноприлагоених
ходалица, 3 индивидуално прилагоених колица 5 индивидуално
прилагоенихортоза(AFO,KAFO,SMA,стезник),5индивидуално
прилагоенихортопедскихципела,2електричнастимулатора

 –Провераадекватностипрописанихпомагалаприпреузимању.
 –Овладавањеупотребомласеразазарастањерана,лацераци-

јаилечењебола.

 – Учествовање при тестирању функционалне електричне
стимулацијекоддеце.

 –ПрипремитиконцептрехабилитацијепреписатиFTидру-
гихпотребнеинтервенције

 –Оценитиспособностгрубогкретањадеце.
 –ПроценитиспособностдететаPEDIскалом(5случајева)
 –Овладатиклиничкоманализомходаикодпрегледаописом

хода
 –Урадити4катетеризацијебешикеи1заменуназогастричне

сондеиканиле.
 –Прегледати6амбулантнихпацијената,оценитипотребузаре-

хабилитацијомипомагалима,припремитипрограмрехабилитације.
 –ПрирадусаменторомовладатиприменомметодаFTкод

децеипрописивањемFTза4децесаболестималокомоторногси-
стема.

 –Учествоватиприкинезиолошкојанализихода
 –Индикације заBotox, припремапацијента оцена спастич-

ностипоAshworthскалииучествовањеприапликацијиBotulinum
toxina.

 – Индикације за гипсане имобилизације, учествовање при
раду,пратитистањепоимобилизацији.

 –Прегледати2децесасметњамаговораиусарадњисалого-
педоминдиковатиобликлечења.

 –Планиратинегуипрописатипотребнемеререхабилитациј-
скенеге.

 –Направитипроценуинвалидности.
 –Оценитипотребузапрофесионалномрехабилитацијом
Рехабилитацијаболесникасаампутацијама
 –прегледболесникасаампутацијом(20болесника),
 – учествовање на стручним састанцима рехабилитацијског

тима,
 – овладавање неинвазивнимметодамамерење прокрвљено-

сти (мерење перфузијских притисака и оксиметрије код 5 боле-
сника),

 –сазнањаоразличитимтиповимапротезаипостављањаин-
дикацијазањиховуупотребу,обукаходу,

 –кинезолошкаанализа(10болесника)
 –оценарехабилитацијскогисхода(20болесника)
Рехабилитација пацијената са повредама локомоторног си-

стема
Морадаовлада:
 –мерењемобимапокретапојединихзглобова,
 –мерењемдужинеекстремитета,
 –мерењеобимаекстремитета,
 –оценафункционалногстатусаирехабилитацијскихпотен-

цијалапацијената,
 –прописивањепотребнихрехабилитацијскихпрограма,
 –принципикинезитерапијекодповреених,
 –техникеходасаразличитимоблицимапомагала,
 –извоењетрансфераидругихсвакодневнихактивности,
 –техникелечењадекубитуса,
 –оценомисходарехабилитације,
 –прописивање,узимањемеретестирањеиупотребапотреб-

нихпомагала
 –вођење10пацијенатаодпочеткадокрајарехабилитације

са свакодневном контролом здравственог стања пацијента и на-
предовањаупрограмурехабилитације,отпустсаобавезномоце-
номисходарехабилитације,амбулантнипрегледи

Рехабилитацијаболесникасареуматолошкимболестима
Специјализантмораовладати:
 –мерењеOPпојединихзглобоваиКС,
 –мерењедужинеиобимаекстремитета,
 – оценафункционалног статусаирехабилитационогпотен-

цијала,
 –прописивањеадекватнихрехабилитацијскихпрограма,
 – принципи кинезитерапије при акутним и хроничним ста-

њимакичменогзглобнихболести,
 –техникеходасаразличитимпомагалима,
 –обављањесвакодневнихактивности,прописивањеузимање

мереипровераадекватности,каоиупотребапотребнихпомагала,
 –пункцијаболнихтачака(10),
 –оценаисходарехабилитације,воење5пацијенатаодпочет-

кадокраја,
 –преглед10амбулантнихпацијената.



Рехабилитацијаболесникасаоштећењемперифернихживаца
 –МерењеOP,обимаекстремитета,
 –Мишићнистатус,
 –ТумачењеEMGпрегледазапреписивањепотребнетерапије,
 –Тумачењеуродинамскихиспитивањаприизборупотребног

терапијскогпоступка,
 –Оценафунцкионалногстатусаирехабилитацијскогпотен-

цијалапацијента,
 – Преписивање потребних (одговарајућих) рехабилитациј-

скихпрограма,
 –Респираторнафизиотерапија,
 –Апликацијаизаменатрахеалнеканиле,
 –Аспирацијатрахеостоме,
 –Различитетехникереедукацијебешике,
 –Катетеризацијабешикекодретенције,
 –Техникелечењадекубитуса,
 – Принципи кинезитерапије код болесника са флакцидном

парзом,
 –Техникеходасаразличитимпомагалимакодфракциднепа-

резе,
 –Обављанејтрансфераидругихсвакодневнихактивности,
 –Прописивањеузимањемереипровераадекватности,каои

употребапотребнихпомагала,оценаисходарехабилитације.
 –Вођење5пацијенатаодпочеткадокраја,преглед5амбу-

лантнихпацијената
Рехабилитацијаболесникасаоштећењеммозга
 – Рани рехабилитацијски поступак, рана неуропсихолошка

рехабилитација (психолог оцера Rancho Los Amigos, логопед),
тра хесотома,гатростома,диететика,спречавањедекубитуса,

 –Неурофизиоошкедијагнсотичкеметодезаоценутренутног
стањаипрогнозу(EEG,SEP,MEP)вођењеантиепилептичкетера-
пије,оценаипраћењедефицитапериферногнервногситема,тера-
пијаспастичности(блокаде,Ботулин),оценапојединихобразаца
покрета,мерењаканиле.

Рехабилтиацијаболесникапослеможданекапи
 –Критеријумизаупућивањенакомплекснурехабилитацију,
 –Факторисанеповољнимутицајемнатокопоравка,
 –Секундарнапревенцијаможданогудара,
 –У1-оммесецупреглед10пацијенатакодпријемаиотпуста

ипрегледпотребнедокументацијесаобавезномоценомисходаре-
хабилитације,

 –Правилниположајизаболесникесахемипарезомупосте-
љи,колицима,правилноустајањеиседење,10путанаместитиу
правилнеположаје,

 –Оценафункционалногстањаболесникаприпријемуиот-
пустусаприменомтестовакојисеупотребљавајунаодељењу,

 –Мерењеуринскогкатетера,назогастричнесонде,намести-
тимителууосмицу,

 –ТестFESзаекстензорепрстијуиперонеалниживац(5пута)
 –Тестирање вишихпсихичкихфункција (MiniMentalState

Examinationтест10пута)
 –Овладатилечењемболаурамену,исиндромарамешака,
 –ОценититонуспоAshworthскалииупознатисесаначини-

маснижавањамишићногтонуса.
 –Знатиклиничкуподелусметњиговораиутврдитимогућ-

ностговорнетерапије.
 –Утврдитикогнитивнесметњеипознаватиосновнепринци-

пелечења.
Рехабилитацијаболесникасаболестимакичменогстуба:
 – Етиологија, патофизиологија оштећења и болести кичме-

ногстуба,
 –Клиничкаслика,
 –Компликацијеуранојфазирехабилитације,
 –Оценафункционалнихспособностикаоосновезапрописи-

вањепрограмарехабилитације,основепрограмафизиотерапијеи
његовопрописивање,

 –Основепрограмараднетерапијеињенопрописивање,
 –Основепсихосоцијалнерехабилитације,
 –Ортоскаитехничкапомагала,
 –Преписивањеиконтрола,
 –Основинегеспиналнихболесника,
 –Сметњесфинктера
 –Сметњесексуалнихфункција,
 –Каснекомпликације.

Специјализант требадаизвршиподнадзоромментора сле-
дећеналоге:

 –преписивањепрограмарехабилитацијекод5пацијената
 –избортестирање5ортоза,
 –даучини2некректомија,
 –дазамени10сталнихкатетера,
 –даизведе20интернитентнихкатетеризација,
 –замена10канила,
 –овладаватерапијомаутономнехиперрефлексије,
 –даизмерирезидуалниуринподконтроломултразвука,
 –данаправизакључнипрегледкод5пацијената,
 –дакаособнилекарводи3пацијента
 –ипрегледанајмање5амбулантнихпацијената.
Рехабилитација болесника са болестима екстрапирамидног

система
 –неуролошкиинеуропсихолошкипрегледиоценафункција

поUPDRS,увођењеивођењеантипаркисонскетерапије,апомор-
фискотестирање,преопознавањекомпликацијалечења,препозна-
вање когнитивних сметњи (субкортикалне и кортикалне демен-
ције), препознавање сметњи гутања и дисање ињихово лечење.
Преопознавањеисметњеаутономногнервногсистема(ортостат-
ска хипотензија, сфинктерске сметње, сметње сполних функци-
ја...)кинезолошкемерехода,познавањеосновнихпринципанеу-
рорехабилитацијеобукапацијентапопринципуусмеренепажње,
познавањепотребнихтехничкихпомагала,обукапацијентаиње-
говепородице.

Рехабилитацијаболесникасамултипломсклерозом
 – Неуролошки преглед, функцинални тест по EDDS (Kurt-

zke)код10болесника,преписивањетестирањаинеурорехабили-
тације (нега невурофизиотерапије, радна терапија, преписивање
помагалаиопремезакућнеуслове,логопедскотеситрање,смет-
његутања,неуропсихолошкотестирањеУздијагнсотикаретенци-
јеуринаимерењекатетера,познавањемедикаментознетерапије
(бетаферон)индикацијаиапликација,дијагнсотичкаиспитивања,
диференцијалнадијагноза,лечење,функционалнистатус,ранине-
урорехабилитациони поступак, спречавање развоја патолошких
образаца, спастичности, аномалије хода, оцењивање по скали
EDDS,логопедскаипсихолошкатестирања.

Рехабилитацијаболесникасанеуромишићнимболестима
 –специјализанттребадасазнаиовладаосновамадијагнсоти-

ке,физијатријскимпрегледомиоценомболесникасаNMB,чувања
мишићне снаге и издржљивости теапијским поступком код кон-
трактура,сколиоза,респираторнихсметњиисвихосталихсимпто-
маизнаковаNMB,независногусвакодневнимактивностима,

Протетикаиор тотика –практичнирад:
 –прегледиипреписивањапомагаласекундарногнивоа:(ор-

топедскаобућа,ортозезаскочнизглоб,запалостопало,коленске
ортозе,KOLSO,трбушниикилнипојас)(2-5ортоза)

 –учествовањеуамбулантитерцијалногнивоапрегледпрепис
иоценафункционалностипопреузимањуортоза,прегледпацијен-
тапоампутацијииоценарехабилитационгопотенцијалазаразли-
читеврстепротезанатколенупотколенскеизагорњеекстремитете,
каоизапротезеодсиликонаиепитезе(1-2пацијентазасвакувр-
стуендопротезе),учествовањеурадукинезиолошкелабораторије

 –друго:
познавањематеријалазаортозеипротезе,основнибиомеха-

ничкипринципаделовањаортоза,саставниделовипротезаинди-
кацијезаупотребу,узроцинеправилнсотиходакоднатколенскихи
потколенскихпротеза

Функционалнарехабилитацијскадијагнсотика.
 – упознавање са основним значењем употребе површинске

EMGурехабилитацији
 –ТехникаEMGсаповршинскимелектродама,врстаелектро-

де,начинупотребе,запис,приказивањеинтерпретација...
 –Основевишеканалнерегистрацијеипрепознавањеобраза-

цаделовањаагонистасинергистаиантогониста(нормалнаипато-
лошкакоактивација),

 –СтудијеповезаностиEMGактивностиуразличитимразме-
рамамишићнеконтракције,

 –ДинамичкаEMGзначајмиоелектричнеактивностиразли-
читихмишићнихгрупаупојединимзглобовимаGEиDEимиши-
ћатрупа,

 –Значајтоничнепостуралнемишићнеактивнсотиприодр-
жавањуставователаиходу(кинезиолошкаEMG),



 –Сметње вољних и невољних покрета, одржавања става и
ход,значајнепроменеEMGактивнсотиприоштећењуцентралне
морорнеконтроле(спастичнепарезекодоштећењамозгаикичме-
немождине,мишићнадистонија,тремор)

 – Površinska EMG за препознавање сметњи релаксације
(функционалнадијагнсотика)исмањењепретеранемишићнеак-
тивности

 –Учењепотребнеконтролепокретакодоштећењацентрал-
немоторнеконтроле-моторнареедукцијанаоснвоупрепознавања
патолошкихпокрета,

 –Наосновуовихсазнањаспецијализантиндикујепотребно
испитивањенаконтумачењаре зултатаиадекватантерапијскипо-
ступак.

Психофизикалноиспитивањеосетљивостии електрофизио-
лошкоиспитивањеделовањааутономногнервногсистема:

 –Термотест,виброметар,vonFreyevтест.Алгометар.Тестза
сметњеделовањаANSуизазивањусимпатичкогкожногодговора,
мерењеП-Ринтервала.

3.15.13.1.Биомеханичкаиспитивања.
 –Динамометрија
 –Индикације,предностиимане,ручнидинамометри,изоме-

тричнаизотоничнаиизокинетичкамерењамерењамишићнеиз-
држљивости

 –Инстурменталнаиспитивањаспастичности
 –Биомеханичкеметоде(мерењеотпораприпасивномпокре-

ту)гравитацијскеметоде
 –Електрофизиолошкаиспитивања
 –Анализасегментнихрефлекса,анализарефлексанаистеза-

ње, анализа код спастичне апрезе, синергистичкиузорак,ненор-
малнакоактивација

 –Анализапостуреиравнотеже
 –Постурографијаистабилометрија,квантификацијаРомер-

говепробе,анализапостуралнемишићнеактивностимишићатру-
паIDE

 –Инструменталнаанализахода
 –Неурофизиолошкеоснове,спиналнигенераторхода,основ-

неособинехода,фазеходачасовниидужинскипараметри,силе,
кинетика,EMGанализа,потрошњаенергије,

 –Методемерењаплочезамерење,гониометри,кинематогра-
фителевизијскииоптоелектричнисистеми,

 –КинезиолошканализаEMGсаповршинскимелектродама,
Значајне сметње кинетичких и кинематичких параметара реги-
струјусекодразличитихоштећењанерава,мишићаилокомотор-
ногсистема.

 –Модификацијаходасатерапеутскимзахватима(физикална
терпаија,фармаколошкатерапијаиузпомоћпомагала).

Рехабилитацијскаинтенистичкадијагностика
 –Мерењеперфузијскихпритисакаиоксиметрија
 –Мерењеперфузијскихпритисакаприоптерећењу
 –Спирометрија
 – Мерење максималних експирацијских-инспирацијских

притисака
 –Тестоптерећења
 –МерењеVO2приходусапомагалимазаход
 –Доплериспитивањевенскециркулације
 –Испитивањекардиореспираторнеиздржљивостизапрогра-

мерехабилитације
 –Успосатављањеусловазаспровођењекардиореспираторне
 –рехабилитације
 –ОчитавањеEKG-а
 –Негадијабетичногстопала
 –Вођењеантикоагулантнетерапије
 –Вођењеинсулинскетерапије
Специјализованитечајеви:
Протетикеиор тотике
 –Материјали
 –Бандажа
 –ОртозезаDE,GEIспиналнеортозе
 –Протезе.Хируршке индикације, рехабилитација по ампу-

тацији
 –Терапијастоме
 –Техничкапомагала:прилагоавањеоколине,помагаласвако-

дневнеактивнсоти,запомоћудомаћинству.
 –Тестирањеипрописивањетехничкихпомагала

 –Индивидуалнаприлагоавањаколица
 –Прилагоавањајединицарачунара
 –Коминикацијскапомагала,помагалазавожњу
 –Електричнистимулаториидругесправеурехабилитациј-

скојмедицини
 –Помагалазареспираторнуфизиотерапију
Физикалнетерапијекинезитерапијеираднетерапије
Кинезитерапија
 –Основнасазнањаизтехникапасивнеиактивнекинезите-

рапијетехникефункционалнерехабилитацијеМишићнитренинг,
стимулацијамишићнеактивности,функционалнитренинг,техни-
кејачањамишића,повећањаиздржљивости

 –Методеспецифичнезакинезитерапијуприразличитимпа-
толошкимстањима

 –Индикације,преписивање,контролакинезитерапије,опште
знањеотехникамаизбортехникепремаре зултатимафункционал-
ногтестапатолошкимстањуииндивидуалностисвакогпацијента.

Раднатерапија:
 –Основиергометријепринципииметоде,материјалитехно-

логијаипроценаприраднојтерапијиупотребараднетерапијеу
јачањумишића,повећањуиздржљивостикакоприфункционалној
рехабилитацијитакоиприукључивањууразнегрупе.

Физиотерапија:
Техникеприменефизикалнетерапије,основназнања,дело-

вањетерапије,индикацијеиконтраиндикације.
 – Електротерапија, главански ток, наизменични ток ниске,

срењеивисокефреквенце,
 –Мехнаичкавибрација,biofecdaback,термотерапија
 –Различитетехникеручнеиапаратурнемасаже
3.16.3.
Психолошкарехабилитација
 –Уводулогаи задаципсихологијеуоквирубиопсихосоци-

јалногмоделалечењаирехабилитације
 –Базичнапсихолошкапитања
 –Односиизмеђутелесногидушевног(соматопсихологија)
 –Психолошкиодговорнахендикепираностизависност
 –Процесовладавањахендикепом
 –Психолошкиутицајорганизацијерехабилитацијеиоколине
 –Психолошкоразумевањерехабилитанта
 –Начелаипринципиупсихолошкојоцени
 – Основне методе психолошког оцењивања (неуропсихоло-

шкадијагностика)
 –Употребапсихолошкихдијагностичкихинформацијауре-

хабилитацији
 – Психолошко саветовање и терапија у рехабилитацији:

основнизадаци,циљевииметоде,
 –Посебнаподручјапсихолошкогделовањаурехабилитаци-

ји:психолошкитретманособапослеможданогудара,послеампу-
тације,опооштећењулокомоторногапарата(кодпдраслихидеце)
кодоштећењамозгаиоштећењакичменемождине

 –Отворенапитањаиклиничкепраксеиистраживања
Социјалнарехабилитација
 – Принципи социјалног рада (принцип научне утемељено-

сти,принциппомоћизасамопомоћ,принциппоштовањаиндиви-
дуалности)

 –Комплексностулогесоцијалнограда
 –Методесоцијалнограда(социјалнирадсапојединцем,со-

цијалнирадсапородицом,социјалнирадсагрупом,групнисоци-
јалнирадиистраживачкисоцијалнирад)

 –Факторисоцијалнограда(објективниисубјективни)
 –Саветодавнирад(личносаветовање,саветовањеизподруч-

јаправнихпрописаизаконодавства)
 –Институционалнаосигурања
Професионалнарехабилитација
 –Основиздравственогосигурањарадникаизначајиулогаспе-

цијалистефизикалнемедицинеирехабилитацијеудавањумишљења
онеспособностизарад,мишљењаопоследицамаболестииповреда,
познавањепроцесараноготкривањаболестинарочитоповезаности
сараднимпроцесомупрофесионалнимболестима,посебнаулогау
процесукомплекснерехабилитацијеиразвијањуиндустријскереха-
билитацијеиутврђивањенегативнихутицајапоздравље

 –Важнијизаконскипрописи,колективниуговори,правилни-
циидругиактисакојимарадницимогудаоствареправаувезиса
болешћуилитрајнимоштећењимаздравља,апресвегананивоу



здравственог социјалног и пензијско-инвалиддског осигурања.
Праваосигураникасостварајунаосновупрегледаимишљењале-
караразличитихспецијалностикаопојединачнамишљењаилиу
саставуразличитихкомисија.

 – Рад: дефиниција, екологија, познавање стресног утицаја
рада, значај и улогапрофесионалне анамнезе, познавањедругих
метода и техника скупљања података оштетном утицају радног
процесапосебнозапотребепрофесионалнеоријентације

 –Оценаспособностизарад;дефиниција,етичкаиморална
начела,принципи,приступи,методе,технике,стандарди

 –Основипрофесионалнерехабилитације
 – Дефиниција (употреба међународне класификације боле-

стииоштећења),
 –Особинеделатности(оценаспособностизарад,радноипро-

фесионалноусмеравање,психосоцијалнаираднеприпремазарад,
 –Познавање принципа рада, метода и техника сваког члана

професионално рехабилитацијског тима, у односу на целокупну
оценуопштеиспецифичнераднеспособнсотиимогућностиучења;

 – Социјални радник упознавање са социјалним карактери-
стикамаособеиширедруштвенеоколине,

 –Мишљењаспецијалистемедиицнерада,психологарадног
терапеутаикрајњаоценараднеспособности....

 – Познавање критеријума за упућивање особа у професио-
налнорехабилитацијскитретман,учешћеурадутима

Геронтолошкарехабилитација
 – Патофизиологија имобилизације-компликације.инактиви-

тета:хемодинамске,респираторне,метаболичке,кожнемишићно
скелетне,нефролошкеиуролошке.

Процесстарењаразличитихорганскихсистема,централног
ипериферногнервногсистема,локомоторногапарата,кардиоре-
спираторнихсистема

 –Основигеријатријскепатологије(епидемиологија,патоло-
гија,лечење)

 –Индикацијезасмештајудомузастаре
 –Информацијеосистемимасоцијалноздравственихосигу-

рањауземљамаЕвропскеуније(системиздравственогосигурања,
болничко лечење, лечење у кућним условима, нега у домовима,
здравственим установама и у кућним условима, помоћ и надзор
телефономидругимтелекомуникацијскимметодама.

 – Општа организација рехабилитације и информације о
здравственомосигурању

Обавезневештине
а.Гипсанеимбилизације
1.апликацијасвихосновнихгипсанихимоболизација(гипса-

наминерва,стезник,скстремитети...).10пута.
2. учествовање при апликацији корективних и терапијских

гипсанихимоболизација10пута.
3. учествовање при узимању гипсаних отисака за ортозе и

протезе.
б.Пункцијеиинфилтрације
(ураених60)
1.пункцијаиаспирацијаколенаиразнихбурзи
2.интраартикуларнеињекција(колено,раме,скочнизглоб)
3.инфилтрације,блокаде,болнетачкеикичменистуб
ц.RTG
1.очитавањенативнихснимакаскелета,
2.учествовањеприконтрастнимиспитивањима(кодсцинти-

графије,CTINMR)иочитавањере зултата.
д.ургентнастања
1.Реанимација5
2.2.Интубација10
3.Мерењетрахеалнеканиле5
4.Апликацијаназо-гастричнесонде5
5.Апликацијаимерењеуринарногкатетера(30)
е.функционалнотестирање
1.Мерењепокретљивости20пута
2.Мишићнистатус10пута
3.Електростатус10пута
ф.оцењивањепреосталихфункционалнихспособности
5.Значајневештине
ПООБЛАСТИМА
A.Ушивањеране,инцизијахематома,пункцијаколеногзгло-

ба,одстрањивањеKichecneroveигле,аблацијанокта,клинастаек-
цизија инкарцерираног нокта, апликација спроводне анестезије

(Оберст блок) асистирање при аноутацији доњег екстремитета,
асистирањеприапликацијиостеосинтетскогматеријалаприфак-
туривратафемура(DHS),асистирањеприTEP/PEPколеногзгло-
ба,асистирањеприсанирањунестабилногпреломакичместуба,
асистирањеприоперативној реконструкцији lig.Cruciata (артро-
пластика)асистирањеприоперативномзахватукодповредеро та-
торнемaнжетнерамена,одстрањивањеостеосинтетскогматерија-
ла,апликацијаизаменауринарногкатетера,апликацијаизамена
нозогастричнесонде.

B.Ортопедија
Пункција бурзе, блокада интраартикуларна ињекција згло-

бова(рамеколено,кук)инфилтрацијаболнихтачака,асистирање
приапликацијиколенапротезе,асистирањеприартроскопијико-
леногзглоба,асистирањеприоперацијихенриједискуса,асисти-
рањеприапликацијиендопротезераменогзглоба,асистирањепри
корективнојостеоетомији.

C.Неурологија.
Интубација болесника без свести/релаксираног болесника,

лумбалнапункција,апликацијауринарногкатетераиназогастрич-
несонде.

D.Неурохирургија
Апликација назогастричне сонде, уринарног катетера, аси-

стирањеприоперацијидискусхерније,асистирањеприоперацији
кодсубрахноидалногкрварења,асистирањеприоперацијитумора
мозга, асистирањекодоперације хидроцефалуса (апликација од-
воднихцевчица)

E.Респираторнарехабилитација
Аспирацијагорњихдисајнихпутева,заменатрахеалнекани-

ле,апликацијабронходилататора,вибромасажагрудногкоша(по
RTGналазуиаускутацији)интубација.

F.Реуматологија
Биопсијакоже,биопсијамишића,пункцијаколеногзглоба.
G.Rtgиултразучнадијагностика
Тумачењертгскелета,ултразвучнадијагностика(извоењеи

тумачење налаза) зглобова и мишића, читање основних патоло-
шкихпроменанаCTиMRснимцимаглаве

H.Рехабилитацијскамедицина
ИзвођењеММТ
МерењеOPзглобова
Оцењивање исхода рехабилитације са следећим скалама;

FIM;ASIA,Barthel,MMSS(KTSS),
Kurtzke(EDSS)
Применаласеразазарастањерана,лечењебола
Преписивањетхничкихпомагала
Извођењедругихвидоватерапијеускладусапрограмомспе-

цијализације

34.Радијационaонкологијa
–Радиотерапија–

(60месеци)

Општеодредбеинаменаспецијализације

Дефиниције
Радијациона онкологија (радиотерапија) је грана клиничке

медицинекојакористи јонизујућезрачење,само,илиукомбина-
цијисадругиммодалитетима,залечењепацијенатасамалигним
илидругимболестима.

Радијациона онкологија (радиотерапија) се може обављати
каонезависнаонколошкаспецијалност,илисеможеинтегрисати
уширумедицинскуонколошкупраксу.

Радијацинонаонкологија(радиотерапија)обухвата,одговор-
ностзадијагнозу,лечење,праћење,исупортивнунегупацијената
оболелиходрака, каоинтегралнидеомултидисциплинарног ле-
чењапацијената.Умногимземљамасесадаоваспецијализована
областмедицинепризнајеподтермином„радијационаонкологи-
ја”.Међутим,уовомдокументућесекориститидвострукатерми-
нологија „радијационаонкологија/радиотерапија”, јеркаошто је
дефинисаноодстранеУЕМС,радијационаонкологијаискључује
лечењебенигнеболестикојенијеонколошко,доксерадиотерапи-
јаможетакођекориститизалечењестањакојанисумалигна.

Циљевиобуке
Циљ програма обуке је образовање и обука лекара у

оквиру медицинске специјалности радијационе онкологије



(радиотерапије)донивоадабудупризнатикаонезависниспеци-
јалисти.

Трајањеобуке
Обукатребадатраје5годинаконтинуираноилиеквивален-

танпериод,уколикосерадипарцијално.Најмање60%програма
мора се провести у клиничком раду који је обухваћен базичним
наставнимпрограмомрадијационеонкологије(радиотерапије).

Структураиорганизацијаспецијализације

Програмобуке
Напочеткупрограма,илинапочеткусвакеобластитребау

писаној форми навести наставни програм, структуру, распоред,
одговорности,циљевесвакогпојединачногпрограмаобуке.Про-
грамтребадабудеускладусазахтевиманаведенимуевропском
базичном (основном, сржном)наставномпрограму, каои специ-
фичнимнационалнимзахтевима.

Установезаобуку
Уколикоједнаустанованеможедазадовољиминимумзах-

тева заустанове заобуку,којисунаведениуовомбазичномна-
ставномпрограму,ондатребакомбиноватинеколикоустановаза
обукуипонудитиинтегрисанипрограмкоји задовољаваовеми-
нималнезахтеве.

Давањедозволаустановамазаобукуилизаинтегрисанепро-
граме треба да буде условљено задовољавањемњихових нацио-
налнихводича.

Ресурсирадијационеонкологије(радиотерапије)уустановама
заобуку

Установе за обуку морају бити акредитоване према својим
националним прописима. Установе за обуку, саме, или у сарад-
њи са другим регионалним оделењима треба да буду адекватно
опремљенедабиподнелераднунормуиобимуслугарадијационе
онкологије (радиотерапије) потребне за обуку.Ово подразумева:
просторијезалечење,радиотерапијскеуређаје,симулаторе,систе-
ме за планирање,могућност прегледа скенероми другим апара-
тимазаснимање,рачунарима,опремазаадекватнудозиметријуи
заштитуодзрачењаиодговарајућапомагалазалечењепацијента.

На располагању треба да буду мегаволтазне машине, бар
једнасаелектронимависокихенергија,симулатор,компјутеризо-
вано планирање лечења, соба за прављење калупа или радиони-
ца.Нарасполагањутребадабудеиопремазаинтерстицијалнуи
интракавитарнубрахитерапијубарзагинеколошкеиндикације,а
пожељанјекиловолтазниуређај(илиадекватнаопремазабрахи-
терапију)затуморекоже.Оделењетребадаимакреветезалежеће
пацијенте,илибарприступкреветимаудругимоделењима.Обра-
зовне установе треба да утврде програме контроле квалитета за
негупацијената,заодлучивањеулечењу(конзилијуми)изапра-
ћењеисходаприразличитимболестима.

Дабисеобезбедиоадекватанбројпацијенатаиразноликост
случајева,најмање500онколошкихпацијенататребадабудеозра-
чено годишње у матичној установи или у оквиру интегрисаног
програма. Адекватну разноликост случајева за сваког полазника
обукетребанепрестанопратитипомоћудневника(видитедоле).

Особљеуустановамазаобуку

Ме ди цин ско на став но осо бље
Требанаименоватинеколикорадијационихонколога(радио-

терапеута)којићебитиодговорнизаподучавање(ментори).Ови
члановинаставногособљатребадапосветезнатандеосвогпро-
фесионалногвременанаставномпрограму.Бројполазниканетре-
бадабудевећиодбројарадијационогонколога(радиотерапеута).

На став но осо бље из обла сти фи зи ке
Уустановамазаподучавањеморапунорадновремебитина

располагању помоћ медицинских физичара. Треба наименовати
члановеособљамедицинскихфизичаракојићебитиодговорниза
подучавање.Полазникетребаподучаватидозиметријиитомека-
кодаучествујуупланирањулечењаподнадзоромнаименованих
стручњакамедицинскефизике.

На став но осо бље из обла сти ра ди о би о ло ги је
Установезаподучавањеилиинтегрисанипрограмитребада

обезбедезагарантованприступлабораторијизаканцерскубиоло-
гијуимогућностсарадњесањенимнаучнимособљем.

Расположивоособљезаобукутребаревидиратипериодично
на5година.

Осталасредстваиизвори
На располагањуморају бити адекватне медицинске службе

из следећих специјалности: хематологије/медицинске онкологи-
је,хируршкеонкологије,гинеколоскеонкологијеидругихспеци-
фичнихонколошкихслужби(нпр.главаиврат,педијатријскаон-
кологија,урологија,итд.).Такођетребадабудеомогућенприступ
уобичајеним imaging техникама, нуклеарнојмедициниипатоло-
гијиповезанојсаонкологијом.

Компонентеедукативногпрограма
Програмобукемораполазникуомогућитисвеобухватности-

цањезнањаизбазичнихиклиничкихнаукаизобластирадијаци-
оне онкологије (радиотерапије) имора обучитиполазника курса
дабудевестуклиничкојпраксирадијационеонкологије (радио-
терапије).

Установезаобукуилиинтегрисанипрограмиморајудапла-
нирајуредовнеконференцијекружењатокомнаставе,презентаци-
јеслучаја,ипредавања.Овеактивностизахтевајуактивноучешће
полазника.

Да би додали европску димензију образовању, препоручује
седасепохађајубардваобразовнакурсанаевропскомнивоу.

Едукационекурсевеиззаштитеодзрачењатребаорганизова-
тиускладусанационалнимпрописима.

Установекојесебавеобукомтребаполазникудаоставедо-
вољно наменског времена током радног времена за проучавање
литературе,припремупрезентацијеслучајаитд.Сматраседајеза
тодовољно10%недељноградногвремена.

Полазнике треба подстицати да се укључе у истраживачки
пројекатподнадзоромискусногособља(експерименталноистра-
живањеиликлиничкоистраживање).

Полазникетакођетребаподстицатидаједандеообукепрове-
дуудругојустанови(националнојилимеђународној)саакредито-
ванимпрограмомзаподучавање.

Сесијепрактичненаставе
Члан наставног особља треба да направи распоред редов-

нихпрактичнихнаставнихсесијасаполазницимаобуке,којираде
директноподњиховимнадзором.Токомовихсесија требареви-
дирати случајевекоје је лечиополазниккурса.Требадапостоји
континуиранаповратнаинформацијапремаполазницимаупогле-
дуњиховихдостигнућаизспецифичногпољаобуке.Сматраседа
требапланиратибарједнусесијупрактичнеобукенедељноизме-
ђунаставникаиполазникакурса.

Документацијаостеченомискуствузавремеобуке
Сваки полазник води дневник документујући његово/њено

стицањеискуствазавремеобуке.Утусврхунаправљен јестан-
дардниевропскидневникодстранеЕСТРОиУЕМС.Препоручује
сеупотребаовогдневникаилинационалногеквивалента.

Контроланаставнихпрограма
Препоручујесередовнаспољашњаконтролапрограмаобуке.

Гденепостојинационалнисистемконтроле,препоручујеседасе
контролазахтеваодстранеСистемазаконтролуЕвропскекомиси-
језарадиотерапију,којајетренутноуоснивању.

Проверазнања
Бројколоквијума:накрајусвакеедукативнејединице
Завршнииспит:-практични
 –теоретски
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање13колоквијума:

1.Биологијаканцераирадиобиологија
2.Базичнафизикаифизикапримењенаурадијационојтера-

пији
3.Радилошказаштита
4.а)Имагингициљниволумен
б)Клиничкаистраживањаимерењаре зултаталечења

5.Главаиврат
6.Гастроинтестиналнитракт



7.Плућаимедијастинум
8.Дојка
9.Кости,кожаимекаткива
10.Гинекологија
11.Урогениталнитракт
12.CNS
13.Хематологија

Даљепрепоруке
Поаналогијиевропскогзаконакојигарантујереципроцитету

прихватањустручнихдипломасвихдржавачланица,верујеседаће
периодиобукеполазникауоквируакредитованихпрограма,начи-
њенихпремаевропскомбазичномнаставномпрограмуусвојојзе-
мљи,битиприхваћенубилокојојдржавичланици,каоеквивалент.

Европскибазичнинаставнипрограмизрадијационеонколо-
гије(радиотерапије)требаредовнопрегледатииобнављати.

Курикулум
1БАЗИЧНЕНАУКЕ
Свакилекарнаспецијализацијитребазавремепериодаспе-

цијализацијадаовладазнањем(нивоаИ)илизнањемивештинама
(нивоИИ)преманаведенојлистипрограмаградиваизбазичних
наукеуоквирурадијационеонкологије.

Би о ло ги ја кан це ра 
Терминологијаитехникемолекуларнебиологије(1)
Хередитарниканцер(1)
Канцерскагенетика(1)
Пролиферација,циклусћелијеићелијскасмрткодканцера(1)
Преноссигнала(1)
Механизмипревенцијеканцеразаснованинагеному(1)
Микросрединатумор –домаћинодноса(1)
Новеформетретмана:Имуно,генскатерапија,…(1)
Ра ди о би о ло ги ја
Интеракцијазрачењанамолекуларномнивоу(1)
ДНАоштећења(1)
Ћелијскимеханизам,механизмићелијскесмрти(1)
Опоравакрадијационихоштећења(1)
Кривећелијскогпреживљавања(1)
Системинормалногткива(1)
Солиднитуморисистемлеукемије(1)
Ефекаткисеоника,сензитајзериипротектори(1)
Време-доза-фракционисање,LET,радијационимодалитети(2)
Акутнеикаснереакцијенормалногткива(2)
Туморскиодговор(2)
Цитотоксичнатерапијаизрачење(1)
Предиктивнитестови(1)
Ба зич на ра ди ја ци о на фи зи ка
Атомскеинуклеарнеструктуре(1)
Опадањерадиоактивноститокомвремена(2)
Својствачестицаиелектормагнетногзрачења(1)
Радиоизотопи(1)
Ра ди ја ци о на фи зи ка при ме ње на у ра ди ја ци о ној те ра пи ји (РТ)
Рентгенскацев(1)
Линеарниакцелератор(2)
Специјализованиколимационисистем(1)
Кобалтскејединице(изотопскамашина)(1)
Брахитерапијскисистем(1)
Циклотрон(1)
Микротрон(1)
Дистрибуцијаапсорбованедозе(2)
Спецификацијаволуменамете(2)
СпецификацијаапсорбованедоземетеуекстернојРТ(2)
Спецификацијаапсорбованедоземетеубрахитерапији(2)
Алгоритамза2D –дознукалкулацију(1)
3Dпланирање,виртуелнаиCTсимулација(2)
Алгоритамза3D –дознукалкулацију(1)
ПринципиконформалнеRTиIMRT(1)
ТехничкиаспектиIMRT(1)
Специјалнетехнике(IO,стереотакса)(1)
Ра ди о ло шка за шти та ( ра ди о про тек ци ја)
Генералнипринципи,(ALARA)(1)
Стохастичкиидетерминациониутицаји(1)
Ризикиндукцијесекундарнихтумора(1)
Радијационитежинскифактор(1)

Еквивалентдоза –тежинскифакторзаткиво(2)
Граничнедозезаособљепрофесионалноизложенозрачњуи

популацију(2)
Европскизакони(1)
Штајеevidencebasedурадиолошкојзаштити(1)
Ими џинг и циљ ни во лу мен
Имиџингмодалитети,процедуреитехнологија(1)
Имиџингпрезентацијаболести(1)
Имиџингупотребаурадиотерапији(2)
Детерминацијациљнихволуменауклиничкојпракси(2)
GTV,CTV,PTVиICRU62(2)
Достигнућауимиџингу(1)
Кли нич ка ис тра жи ва ња и ме ре ња ре зул та та трет ма на
Мерењатуморскеконтролеитоксичност(2)
Дизајнстудије(1)
Типовитрајала(1)
Интерпретацијаианализе(1)
Анализеживотнихтаблица(2)
Тестовисингификантности(1)
Униваријантна/мултиваријантна(1)
Специфичност/сензитивност/валидност/снага(2)
Метаанализе(1)
Ниводоказа(2)
Заблуде: пилот студије, прелиминарни резултати, промене

стадијума,провера?..(1)
Какописати,презентовати,иинтерпретиратинаучнеподатке(2)
Ба зич ни ме наџ мент и еко но ми ја ра ди ја ци о не те ра пи је 
Пр.Прорачунтрошкова,какоодредитираднунормуипред-

виђања(прорачуни)потребарадиотерапије,системодштете(1)
2.Клиничкикурикулум
Циљеви
Специјалистаизрадијационеонкологије/радиотерапеуттре-

баобидабудеспособанданезависноиликаоодговоранчланмул-
тидисциплинарногтима:

 –препознасимптомеизнакеканцера
 –начинидијагностичкипрограмзасуспектнетумореилиме-

тастазеиодредистадијумикласификацијуоткривеногтумора
 – одреди прогностичку евалуацију, дефинише циљ лечења,

изабере радијациони модалитет или (интердисциплинарни мо-
далитет),планираипримениоптималнурадијационутерапијуи
пратистањетокомипослелечења.

 –спроводисуппортивнунегу/симптоматскитретманинегу
узавршенојфазиболести.

 –дијагностикује,бележи(прати)илечинежељенеефектера-
дијационетерапије

 –процениутицајрадијационеонкологијенаквалитетживота
 –комуницирапрецизноиодговарајућесаканцерскимпаци-

јентима
 –третманнајчешћихпсихичкихреакцијаикризаузавршној

фазиболести
 –лечиускладусамедицинскометикомиправимапацијента
Специјалиста из радијационе онкологије / радиотерапеут

требадабудедоброверзираниимазнањаиз
 –епидемиологијеканцера
 –канцерскепревенције,сцреенинга,ранедетекцијеиедука-

цијепопулације
 –туморскепатологије,туморскецитологијеитуморскекла-

сификације
 –лечењахируршкимпутем,хемиотерапијом,ендокринетера-

пијом,другиммодалитетиматретманаиликомбинованиммодали-
тетима

 –структуре/организацијеонколошкихслужби

Специфичниоргании/илиболести
Сваки лекар на специјализацији би требао за време перио-

даспецијализациједастекнезнање(нивоаI)илизнајеивештине
(нивоаII)издоленаведенихтема:

I.Главаиврат
 –Ларинкс(2)
 –Уснадупља(2)
 –Орофаринкс(2)
 –Хипофаринкс(2)
 –Назофаринкс(2)
 –Пљувачнежлезде(2)
 –Тироиднажлезда(1)



II.Гастроинтестиналнитракт
 –Оесофагус(2)
 –Желудац(2)
 –Танкацрева(1)
 –Колон/ректум(2)
 –Анус(2)
 –Жучнипутеви(1)
 –Јетра(1)
 –Панкреас(1)
III.Плућаимедијастинум
 –Non-smallcellkacerплућа/медијастиунума(2)
 –Smallcellkacerплућаимедијастинума(2)
 –Тимомии/илимедијастиналнитумори(2)
 –Мезотелиом
IV.Костиимекаткива(2)
V.Кожа(2)
VI.Дојка(2)
VII.Гинекологија
 –Цервикс(2)
 –Ендометријум(2)
 –Оваријумиитубе(2)
 –Вагина(2)
 –Вулва(2)
VIII.Урогениталнитракт
 –Простата(2)
 –Мокраћнабешика(2)
 –Тестиси/семинома(2)
 –Тестиси/нонсеминома(1)
 –Бубрези(2)
 –Уретер(1)
 –Уретра(1)
 –Пенис(1)
IX.Офталмолошкитумори(1)
X.Лимфомиилеукемије
 –Hodgkinovaболест(2)
 –Non-hodgkinovлимфом(2)
 –Леукемиа(2)
 –Мултиплимyеланоми/илипласмоцитом(2)
 –Totalbodyirrdiation(1)
 –Totalskinirrdiation(1)
XI.Централнинервнисистем(2)
XII.Непознатипримарнитумори(2)
XIII.Палијације
 –Палијацијакоштанихметастаза(2)
 –CNSметастазе(2)
 –Компресијакичменемождине(2)
 –Синдромвенекавесупериор(2)
 –Обструкција
 –Крварење
XIV.Ретретман(1)
XV.Педијатрија(1)
XVI.Бенигнеболести(1)

35.Радиологија
(48месеци)

ДефиницијаРадиологије
Рaдиoлoгијa је медицинскa специјaлнoст кoјa укључује све

нaчине медицинскoг сликaњa (imaginga) кoјимa се дoбијaју ин-
фoрмaцијеoaнaтoмији,пaтoлoгији,хистoпaтoлoгији,ифункцији
бoлесних стaњa.Oнa тaкoђе укључује и интервентне технике зa
пoстaвљaњедијaгнoзебoлестиизaминимaлнoинвaзивнoлечење
бoлестипoдкoнтрoлoмimaging(сликoвних)техникa.

Трајање специјализације: 4 гoдине или 48 месеци (44
месецa стaжa + 4 месецa гoдишњег oдмoрa и припремaњa спе-
цијaлистичкoгиспитa)

Колоквијуми
Пoлaжусеусменo.
Укупнoимa12мoдулa(1oпштии11специјaлних).Свaкимo-

дулјекoлoквијумзaсебе.
Дa би се пoлaгao зaвршни испит мoрaју се пoлoжити сви

кoлoквијуми.

Завршнииспит
Пoлaжесепрaктичнo+тест

Планспецијализације
Специјaлистичкo стaжирaње (тренинг, oбукa) требa дa бу-

де зaснoвaнo нa кружењу пo oргaнским системимa a не пo ima-
gingтехникaмa(нпрклaсичнaрaдиoлoгијa,UZ,CT,MR,PETCT).
Рaзумевaњеиупoтребaoвихрaзлицитихтехникaрaдиoлoгијетребa
дa буде спрoведенoкрoз oргaнске системеу тoку специјaлистич-
кoг стaжирaњa. Тo јест специјaлистичкo кружење требa дa буде
зaснoвaнoнaмoдулимaкoјипредстaвљaјупoсебнеoргaнскесисте-
ме.Притoм,уoквирусвaкoгмoдулaтoјестуoквирусвaкoгoргaн-
скoгсистемaтребaизучaвaтиприменусвихрaспoлoживихтехникa
(клaсичнa рaдиoлoгијсa, UZ, CT,MR, PETCT, итд). Oвим oргaн-
скиммoдулимaтребaдoдaтичетирикoјaсуструктурисaнaпoсебнo
и не oднoсе се нa пoсебaн oргaнски систем.Тo су педијaтријскa
рaдиoлoгијa, ургентнa рaдиoлoгијa, интервентнa рaдиoлoгијa и
oнкoлoшкaрaди.Нaoвaјнaчинседoбијaјуследећимoдули:

1.Респирaтoрни
2.Кaрдиoвaскулaрниилимфни
3. Дигестивни (гaстрoинтестинaлни и хепaтoбилиoпaнкреa-

тични)
4.Центрaлнинервнисглaвoмиврaтoм
5.Мускулoскелетни
6.Урoгенитaлни
7.Дoјкa
8.Педијaтријa
9.Интервентнaрaдиoлoгијa
10.Ургентнaрaдиoлoгијa
11.Oнкoлoгијa
Расподела времена по модулима: обзирoм нa пoтребе

oпште рaдиoлoшке прaксе требaлo би дa следећи мoдули буду
нaјзaступљенијиивременскиуједнaчени:

a.респирaтoрни,кaрдиoвaскулaрниилимфни(1.,2.)
б.мускулoскелетни(5.)
ц. дигестивни (гaстрoинтестинaлни и хепaтoбилиoпaнкреa-

тични)(3.)
д.центрaлнинервни,глaвaиврaт(4.).
Oстaлимoдули(6,7,8,9,10,11.)требaдaбудурaспoређениу

преoстaлoмвременупремaздрaвственимпoтребaмaиприликaмa
пoпулaције.

ДЕТAЉAНПЛAНСПЕЦИЈAЛИЗAЦИЈЕ

IOПШТИДЕO

Првa гoдинa специјaлизaције
1.Физичке кaрaктеристике рaдиoлoгије и имaгингa (11

месеци+1месецг.o.)
1.1.Oснoвиклaсичнерентгенскедијaгнoстике
Трaјaње:4месецa
Теoријa:физикaxзрaкa,зaститaoдxзрaкa,нaстaнaкикaрaк-

теристике рендгенске слике, рaзвијaње и aрхивирaње снимaкa,
инфoрмaциoни системи, рендгенскa симптoмaтoлoгијa, грaфијa,
скoпијa,кoнтрaстнaсредствa

Прaктичaнрaд:100грaфијaплућaисрцa,50нaтивнихaбдoме-
нa,25нaтивнихурoтрaктa,100грaфијaскелетa,50грaфијaглaвеи
врaтa,50скoпијaезoфaгoгaстрoдуoденумa,25иригoгрaфијa

1.2.Oснoвиултрaзвучнедијaгнoстике
Трaјaње:2месецa
Теoријa: физикa ултрaзвукa, дoбијaње слике, ултрaзвучнa

симптoмaтoлoгијa, кaрaктеристике сoнди,метoде и технике пре-
гледa,Дoплер,кoнтрaсти,

Прaктичнидеo:100прегледaaбдoменa,50прегледaкaрлице,
50прегледaврaтa,50прегледaдoјке,25прегледaтестисa,25пре-
гледaмускулoскелетнoгсистемa,25прегледaДoпплерултрaзвукoм

1.3.Oснoвикoмпјутеризoвaнетoмoгрaфије
Трaјaње:2месецa
Теoријa:врстеCTaпaрaтa,дoбијaњеслике,кoнтрaстнaсред-

ствa,техникепрегледa,aквизицијa,пoстпрoцесинг,
Прaктичнидеo:100прегледaглaвеиврaтa,75кичми,75пре-

гледa тoрaксa, 100 прегледa aбдoменa, 100 прегледa кaрлице, 75
мускулoскелетнoгсистемa

1.4.Oснoвимaгнетнерезoнaнце
Трaјaње:2месецa
Теoријa:физикaMR-a,дoбијaњеслике,aквизицијa,технике

прегледa,секвенце,кoнтрaсти,пoстпрoцесинг



Прaктицaнрaд:75прегледaглaвеиврaтa,50кичми,25пре-
гледaтoрaксa,50прегледaaбдoменa,50прегледaкaрлице,50пре-
гледaмускулoскелетнoгсистемa

1.5.Oснoвинуклеaрнемедицине
Трaјaње0,5месеци
Теoријa: Физикa oтвoрених извoрa зрaцењa, зaститa oд

oтвoрених извoрa,технике прегледa, физиoлoгијa рaдиoфaрмaкa,
дoбијaњеслике,пoстпрoцесинг,фузиoниимaгинг(PETCT)

Прaктичнирaд:10прегледaнaPETCT-у
1.6.Oснoвипaтoлoгије
Трaјaње0,5месеци
Теoријa:Oснoви пaтoaнaтoмије и пaтoхистoлoгије, узимaње

узoрaкa,пaтoлoшкoрaдиoлoшкекoрелaције

IIСПЕЦИЈAЛНИДЕO

Другaгoдинaспецијaлизaције
1.Рaдиoлoгијaреспирaтoрнoгсистемa(4месецa)
Теoријa(40чaсoвa):
Нoрмaлнaaнaтoмијa,рендгенaнaтoмијa,CTaнaтoмијa,ренд-

генскaсимптoмaтoлoгијa,дифузнеинфилтрaтивнебoлестиплућa,
aлвеoлaрне бoлести плућa и aтелектaзa, oбструктивне бoлести,
једнoстрaнoсветлoплуце, сoлитaрниимултиплинoдуси,бениг-
ни и мaлигни тумoри, кoнгенитaлне бoлести, вaскулaрне бoлес-
ти плућa, прoмене у плућимa у имунoдефицијентних и пoсле
трaнспaлнтaције, плеурa, дијaфрaгмa, бoлести медијaстинумa и
хилусa,пoвреде,пoстoперaтивнoплуце.

Прaктичнидеo:
Рaдиoгрaфијеплућa –4000
Рaдиoскoпијеплућa-1000
Ултрaзвукплућa-100
CTплућa-500
MRIплућa-200
Интервентненевaскулaрнепрoцедуреугруднoмкoшу-25
2. Рaдиoлoгијa кaрдиo, вaскулaрнии лимфни (укупнo 3

месецa,тoјест1+1,5+0,5месеци)
Теoријa(30цaсoвa):
Рендгенскa,CTиMRaнaтoмијaсрцa,aoртеињенихгрaнa,

плућне aртерије, гoрње и дoње шупље вене, периферних венa,
лимфнoг системa. Кoрoнaрнa aртеријскa бoлест, вaлвулaрнa
бoлест,перикaрд,тумoрисрцa,кaрдиoмиoпaтијa,урoђенебoлести
срцa,бoлестивеликихкрвнихсудoвaбoлестидеснoгсрцa,пoвре-
де,aритмије,хипертензијa,пoстoперaтивнoсрцеикрвнисудoви.

Прaктичнидеo
CTсрцaсaCTкoрoнaрoгрaфијoм50
MRсрцaсaMRкoрoнaрoгрaфијoм25
Aoртoгрaфије –пoднaдзoрoм50,рaдисaм25
Селективне aнгиoгрaфије (укључујући глaву и врaт)  – пoд

нaдзoрoм50,рaдисaм25
Флебoгрaфије –укупнo10
ПрегледиДoпплерултрaзвучнoмдијaгнoстикoм25
CTA100
MRA50
3.Рaдиoлoгијaдигестивнoгсистемa(гaстрoинтестинaлни

ихепaтoбилиoпaнкреaтицни)(укупнo5месеци,тoјест2,5+2,5
месеци)

Теoријa(50чaсoвa):
Oснoвни принципи ембриoлoгије, Oснoви системске и

тoпoгрaфскеaнaтoмијеуључујућиипелвиснипoдизидaбдoме-
нa, вaскулaризaцију и лимфну дренaжу, Имaгинг aнaтoмијa
(Ro, UZ, CT, MR), Метoде и технике прегледa, Прoтoкoли,
Индикaције, Кoнтрaсти, GIT: Пoремећaји aктa гутaњa,
Перфoрaције, Стенoзе, Урoђене aнoмaлије, Тумoри, Зaпaљењa,
Дивертикулуми, Кoмпресије, Aдхезије, Херније, Пoстхирурскa
стaњa, Улцерaције, Субмукoзне лезије, Исхемије, Илеуси,
ХЕПAТOБИЛИOПAНКРЕAТИЧНИ:Фoкaлнелезије,сoлиднеле-
зије,цистичнелезије,aбсцеси,мaлигнaбoлест,aкутнaихрoничнa
зaпaљењa, цирoзa, пoртнa хипертензијa, пoслехируршкa стaњa,
кaлкулoзa,метaбoличкебoлести,

Прaктичнидеo:
Прегледезoфaгoгaстрoдуoденумa –50
Прегледтaнкoгцревa-пaсaжaиентерoклизa-30
Прегледдебелoгцревa –85
UZ –укључујућипрегледгaстрoинтестинaлнoгтрaктa,јетре,

жучнихпутевa,пaнкреaсa,слезинеиперитoнеaлнoгпрoстoрa

CT –укључујућипрегледгaстрoинтестинaлнoгтрaктa,јетре,
жучнихпутевa,пaнкреaсa,слезинеиперитoнеaлнoгпрoстoрa

MRI  – укључујући преглед гaстрoинтестинaлнoг трaктa, је-
тре,жучнихпутевa,пaнкреaсa,слезинеиперитoнеaлнoгпрoстoрa

Интервентнепрoцедуре:
Биoпсије,дренaжеaбсцесa,aнгиoгрaфије-10
Трећaгoдинaспецијaлизaције
4.Рaдиoлoгијaкoштaнoзглoбнoг(4месецa)
Теoријa(40чaсoвa):
OснoвиЕмбриoлoгије,aнaтoмије,хистoлoгијaипaтoaнaтo-

мије. Imaging aнaтoмијa (Рo, CT, МР), рo знaци oснoвних
пaтoaнaтoмских прoцесa у кoстимa, Вaријaције, Трaумa,
Зaпaљењa, Дегенерaтивне бoлести, Тумoри, Хемaтoлoшки пoре-
мећaји,МетaбoличкииЕндoкринипoремећaји,

Прaктичнидеo:
Рaдиoгрaфијескелетa –1500
UZ,CT,MRмускулoскелетнoгсистемa
CTкoштaнoгделaкичменoгстубa
MRIкoштaнo-зглoбнoгделaкичменoгстубa
Интервентнепрoцедуре:
Aртрoгрaфијеи5биoпсијa
5. Рaдиoлoгијa центрaлнoг нервнoг системa с глaвoм и

врaтoм(укупнo5месеци,тoјест3+2месецa)
Теoријa(50чaсoвa):
CT мoзгa: индикaције, метoдa извoђењa, нoрмaлни нaлaз,

aнoмaлије,трaумa,зaпaљенскиидегенерaтивнипрoцеси,исхемич-
не и хемoрaгичне вaскулaрне лезије, субaрaхнoидaлнo крвaрење,
метaбoличке бoлести, тумoри, хидрoцефaлус, пoстoперaтивни и
пoстрaдијaциoнии кoнтрoлни прегледи.CT oрбите: индикaције и
техникa прегледa, aнoмaлије, зaпaљењa, ендoкринoлoшке бoлес-
ти, тумoри, трaумa. CT хипoфизе: индикaције, метoде прегледa,
тумoри. CT пирaмидa: индикaције, метoде прегледa, зaпaљењa,
тумoри.CTпaрaнaзaлнихшупљинa:индикaције,метoдепрегледa,
упaле,тумoри.CTфaринксa:индикaције,метoдепрегледa,тумoри,
CT лaринксa: индикaције, метoде прегледa, тумoри. CT пљувaч-
нихжлездa: индикaције, метoде прегледa, зaпaљењa, тумoри.CT
мијелoгрaфиј:индикaцијa,метoдеизвoђењa,aнoмaлије,зaпaљењa,
дегенерaтивнипрoцеси, тумoри.Церебрaлнaaнгиoгрaфијa:инди-
кaције,метoдеизвoђењa, нoрмaлнинaлaз, oклузивне бoлести ек-
стрaкрaнијaлних и интрaкрaнијaлних крвних судoвa, ендaртери-
тиси, aнеуризме,AВ мaлфoрмaције, вaскулитис, тумoри), oснoви
интервентнеaнгиoлoшкеметoдoлoгије(дилaтaцијa,ембoлизaцијa),
спинaлнa aнгиoгрaфијa (a.в. мaлфoрмaције, упaле, тумoри).
Лумбaлнa рaдиoкулoгрaфијa: индикaције, метoдa прегледa, нoр-
мaлни нaлaз, пaтoлoгијa кoренa, пaтoлoгијa дискa, aдхезивне
прoмене, мaлфoрмaције, тумoри. Aсцендентнa и десцендентнa
мијелoрaдикулoгрaфијa: индикaције, метoдa извoђењa, нoрмaлни
нaлaз,aнoмaлије,зaпaљењa,трaумa,тумoри.Дoпплерсoнoгрaфијa
екстрaкрaнијaлних крвних судoвa, трaнскрaнијaлниДoпплер: ин-
дикaције,метoдепрегледa,oклузивнебoлести,aнеуризме,спaзми,
a.в. мaлфoрнлaције МР мoзгa и кичмене мoждине: индикaције,
метoде прегледa, aнoмaлије, трaумa, бoлести беле мaсе, тумoри,
зaпaљењa,дегенерaтивнипрoцеси.

Прaктичнидеo:
Рaдиoгрaфијaлoбaње100
Рaдиoгрaфијaбaзелoбaње50
Рaдиoгрaфијaкичменoгстубa100
Рaдиoгрaфијaпaрaнaзaлнихшупљинa50
Рaдиoгрaфијaoрбитa25
Рaдиoгрaфијaтемпoрaлнекoсти25
Рaдиoгрaфијa мaндибуле, зубa и темпoрoмaндибулaрнoг

зглoбa30
Ултрaзвукглaвеиврaтa100
CTврaтa(лaринкс,фaринкс,тиреoидеa,пaрaтиреoидее,вaс-

кулaрнеструктуре)50
МРИ врaтa (лaринкс, фaринкс, тиреoидеa, пaрaтиреoи-

дее, вaскулaрне структуре) 25 Селективне aнгиoгрaфије екстрa
и интрaкрaнијaлних крвних судoвa (трaнсфемoрaлнa пункцијa,
трaнсбрaхијaлнaпункцијa,директнaпункцијa) –60

CTмoзгa –300
CToрбите-50
CTхипoфизе-50
CTпирaмидa-50
CTпaрaнaзaлнихшупљинa-50



CTпљувaчнихжлездa-50
Лумбaлнaрaдикулoгрaфијa –15
Aсцендентнaмијелoрaдикулoгрaфијa –10
Десцендентнaмијелoрaдикулoгрaфијa –5
CTмијелoгрaфијa –15
Дoпплер сoнoгрaфијa екстрaкрaнијaлних крвних судoвa,

трaнскрaнијaлниДoпплер –20
МRмoзгa –20
МRкичменемoждине –20
6.Рaдиoлoгијaурoгенитaлнoгсистемa(3месецa)
Теoријa(30цaсoвa):
Oснoвиембриoлoгије,aнaтoмије,пaтoлoгије.Метoдеитех-

никепрегледa,кoнтрaсти,индикaције,прoтoкoли.Имaгингaнaтo-
мијa, (нaтивниснимaк,UZ, IVU,Цистoуретрoгрaфијa,CT,MRI),
Aнoмaлије, Кaлкулoзa, Oбструкције, Инфекције, тумoри, Цисте,
вaскулaрне бoлести, трaумa, Инкoнтиненцијa и функциoнaлни
пoремецaји,Дивертикулуми,Увећaњaпрoстaте,Тoрзијетестисa

Прaктичнидеo:
Интрaвенскихурoгрaфијa –60
Цистoуретерoгрaфијa –20
ПрегледиUZ,CT,МRIуринaрнoгтрaктaипелвичнихoргaнa
Интервентнепрoцедуре:
Aнтерoгрaднaпијелoгрaфијa –10
Биoпсијеренaлнихмaсa,ретрoперитoнеaлнихмaсa –10
Биoпсијепрoстaте –10
Дренaже –5
Aнгиoгрaије(aoртoгрaфијaиренaлнaaнгиoгрaфијa) –5

Четвртaгoдинaспецијaлизaције
7.Педијaтријскaрaдиoлoгијa(3месецa)
Теoријa(50цaсoвa):
Специфицнoстипрегледaдеце,aлгoритмииimagingтехнике

прегледaдеце,бoлеститрaхеoбрoнхијaлнoгстaблa,плућaиплеу-
ре,медијaстинaлнемaсе,пoремећaјидијaфрaгрме,прoменевели-
чинесрцa,срчaнaдекoмпнезaцијa,урoђенеaнoмaлијеGIT-a(aтре-
зије, стенoзе,фистуле), зaпaљењaGIT-a,Трaумa,мaсеи тумoри,
стрaнaтелa,стеченеoргaнскеифункциoнaлнеoпструкцијеGIT-a,
хепaтoбилијaрне прoмене (жутицa, кaлкулoзa, трaумa, тумoри
зaпaљењa), ендoкринипoремећaји (тиреoидеa, нaдбубрези, пoре-
мећaји рaстa), уринaрни пoремећaји (тумoри, зaпaљењa, трaуме,
VUR, функцијски пoрмећaји, кaлкулoзa, стенoзе), гинекoлoшки
пoремећaји(oвaријaлнецисте,екстрaгенитaлнитумoриукaрлици,
урoђјене aнoмaлије, цисте дoјке, трaумa, тoрзијa тестисa, oрхи-
тиси,неспустaњетестисa),мускулoскелетнипoремећaји(трaумa,
инфекције, кoнгенитaлни пoремећaји), Реумaтoлoшки пoрмећaји
(aртритиси),Неурoлoшкипoремећaји(трaумa,инфекције,тумoри,
урoђенемaлфoрмaције,рaзвoјнеaнoмaлије).

Прaктичнидеo:
Прегледгoрњегделaгaстрoинтестинaлнoгтрaктa –25
Прегледдoњегделaгaстрoинтестинaлнoгтрaктa –25
IVP –25
Прегледнеoнaтaлнoггруднoгкoшa –100
Прегледдечијихкoстију –100
Ултрaзвучнипрегледендoкрaнијумaикукoвa
CTпрегледдеце
MRIпрегледдеце
8.Рaдиoлoгијaдoјке(1месец)
Теoријa(15цaсoвa):
Aнaтoмијa, пaтoлoгијa, технике прегледa (мaмoгрaфијa,

UZ, MR), прoтoкoли, скрининг, интервенције, бенигне бoлести,
мaлигнaбoлест.

Прaктичнидеo:
Мaмoгрaфије –300
Ултрaзвучнипреглед
MRI
Интервентнепрoцедуре:
Перкутaнебиoпсије –20
9.Ургентнaрaдиoлoгијa(2месецa)
Теoријa(15чaсoвa):
Трaумaкoштaнoзглoбнoгсистемa,глaве,тoрaксa,aбдoменaи

кaрлице,глaвеиврaтa,aкутнинетрaумaтскиaбдoмен,CVI,aкутнa
нетрaумaтскaстaњaутoрaксу,прoтoкoлиimagingпрегледa

Прaктичнидеo:
Рaдиoгрaфијaперифернoгиaксијaлнoгскелетa –200
Нaтивниснимциaбдoменa –50

Рaдиoгрaфијaгруднoгкoшaуaкутнимстaњимa –50
Ултрaзвукуaкутнoмaбдoменуиупрегледуекстремитетa
CTгруднoгкoшa,aбдoменa,глaвеиврaтa
Интервентнепрoцедуре:
Уoквирубaзичнихинтервентнихтехникa
10.Интервентнaрaдиoлoгијa(2месецa)
Теoријa(20чaсoвa):
Индикaције и кoнтрaиндикaције, мaтеријaли, технике.

Припремa  пaцијентa зa интервенцију. Мoгуће кoмпликaције,
пoстпрoцедурaлнa негa. Aнгиoгиoплaстике, aнгиoстентинг,
кaвa филтери, биoпсије, дренaже, хепaтoбилијaрни стентниг,
гaстрoинтетсинaлнебaлoндилaтaцијеи  стентинг,урoгенитaлне
интервенције(нефрoстoмa,бaлoндилaтaцијеистентинг).

Прaктичнидеo:
Учествујеуизвoђењуследећихпрoцедурa:
ПерифернaPTA –25
PTC/PTCD –5
Биoпсије –5
Дренaже –10
ДругеPTA –5
Вaскулaрнистентинг –5
Ембoлизaцијa –5
Интервенцијенaвенaмa –5
Невaскулaрнистентинг –5
Сaмoстaлнoизвoдиследећепрoцедуре:
ПерифернaPTA –5
PTC/PTCD –5
Биoпсије –20
Дренaже –10
11.Рaдиoлoгијaуoнкoлoгији(1месец)
Теoријa(10чaсoвa):
Принципи скринингa, TNM клaсификaцијa, Рaдиoлoшки

дијaгнoстички прoтoкoли у oнкoлoшких пaцијенaтa, Метoде и
технике прегледa, Рaдиoлoшкa прoценa oдгoвoрa нa oнкoлoшку
терaпију.

Прaктичнидеo:
UZпрoценaoдгoвoрaнaтерaпијуметaстaзaујетри 5
CTпрoценaoдгoвoрaнaтерaпијуметaстaзaујетри 5
CToдређивaњеТNМстaдијумaCAGIT-a 10

36.Нуклеарнамедицина
(48месеци)

Циљспецијализације
Специјализацијаизнуклеарнемедицинејеобразовниивас-

питнипроцес,укомеспецијализант-кињастичеодговарајућетео-
ријскоипрактичнознањеизобластинуклеарнемедицине,укљу-
чујући самостално руковање изворима јонизујућег зрачења за
дијагностикуитерапију.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализација из нуклеарне медицине траје 4 године, од

тога:
 –нуклеарнамедицина –3године
 –клиничкидео –1година

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализација из нуклеарне медицине траје 4 године, од

тога:
 –нуклеарнамедицина –3године
 –клиничкидео –1година

Проверазнања
Кандидатосимтогаморадаположишестколоквијума,који

обухватајуследећаподручјаспецијализацијеизнуклеарнемеди-
цине:

 –Општи део (физика, радиохемија радиофармација, радио-
биологија, заштитаод јонизујућег зрачења,рачунарство,инстру-
ментација,контролаквалитета),

 –Нуклеарнаендокринологија
 –Нуклеарнанефорурологијаиостеологије
 –Нуклеранаонкологија(дијагностикаитерапија)
 –Нуклеарнагастоентеро-хепатологијаинеурологија
 –Нуклеарнакардиологија,пулмологијаихематологија



Програмспецијализације

Областитрајањенаставезапојединачнестручнеобласти

Клиничканастававаннуклеарнемедицине(Iгодинаспеција
лизације)

Утокупрвегодинеспецијализацијекандидатсемораобразо-
ватииудругимстручним,клиничкимобластима,штотрајеукуп-
но 12 месеци. Специјализант мора да се усавршава у следећим
стручнимобластима:

 –ургентнеинтернемедицине 2месеца
 – радиологије (рентген,UZ, посебан осврт на „cross-sectio-

nal”рентгенанатомију:CTiMRI) 3месеца
 –функционихиспитивањакардиоваскуларногсистема(EKG,

спирометрија,физиологијаипатофизиологијациркулацијеивен-
тилације),тестовиоптерећења,укључујућисамосталноизвођење
тестаоптерећењакоднајмање15болесника) 1месец

-педијатрија(посебнонефрологија) 1месец
 – неурологија (укључујући познавање основа неуроанато-

мије) 1месец
 –ендокринологија 2месеца
 –онкологија 2месеца

Клиничканаставаизнуклеарнемедицине(3године)
Специјалистануклеарнемедицинеморастећидовољназна-

њаизопштих,основнихобласти:
 –медицинскефизике
 –радиофармацијеифармакокинетике
 –фармакологијеиимунологије
 –радиобиологије
 –заштитеодјонизујућегзрачења
 –рачунарства
 –инструментацијеиконтролеквалитета
 – одговарајућих правних прописа који се односе на област

нуклеарнемедицине.
Клиничканаставаизобластинуклеарнемедицинеобухвата:
Теоријскидео,уобликуорганизованихпредавањанапосле-

дипломскомнивоу,којаспецијализантпохађатокомпоследње,че-
твртегодинеспецијализације.

Радсапацијентима.

IIгодинаспецијализације

Клиничканаставаизопштихобласти(3,5месеца)
Клиничканаставаобухвата:
 –методеклиничкогистраживања
 –обележавањерадиофармака(укључујућиобележвањећелија)
 –рачунарскепрограмеаквизицијуиобрадусцинтиграфских

података
 –контролуквалитетагамакамераирадиофармака
 –проценурадијационогризиказапацијентеудијагностици

итерапији
 –заштитуодјонизујућегзрачења(деконтаминацију,рукова-

њерадиоактивнимодпадом,изложеностособљазрачењуитд.) 
 3месеца

Специјализант мора да буде упознат са микроаналитичким
лабораторијскимпроцедурамасаобележенимреагенсима.
 0.5месеци

Специјализантпостепеноморадапреузимаодговорностзадо-
вољанбројиспитивања,поступакаиклиничкихобрадаболесника;
тосеодносикаконаиндикацијезаиспитивањеинањеговоизво-
ђење,такоинаклиничкуобрадупацијентаитумачењерезултата.

Каталог захтевнихпрегледа(сатумачењемналаза)ивештина
Кандидаттокомспецијализацијеморадаобавинајмање3000

(трихиљаде)документованихиспитивања(сатумачењемналаза).
Најмањипрепорученибројје:

Област Бројиспитивања
 –Централнинервнисистем 90(50%SPETилиPET)
 –Косно-мишићнисистем 700
 –Кардиоваскуларнисистем 450(50%SPETилиPET)
 –Плућа 300(50%комб.В/П)
 –Гастроинтестиналнитракт 150
 –Урогениталнисистем

(укључујућипедијатријску
нефроурологију) 550

 –Ендокринисистем(сапосебним
акцентомнатиреоидологији,која
об ухв атаУЗштитастежлезде,
цитолошкупункцију,цитолошки
прегледпунктатаилечење
радиоактивнимјодом) 750и90терапија

 –Преосталиендокринисистем 45
 –Хематопоетскиилимфни

систем 45
 –Онкологијаизапаљења 250(онкологија50%PET)
Осим описаног, специјализант мора учествовати у најмање

10терапијскихапликацијарадиофармака.
Редоследкретањаисавладавањапојединихобластиивешти-

наизклиничкенуклеарнемедицинеутокуспецијализације:
Ендокринисистем 2,5месеца
Костно-мишићнисистем 2месеца
Урогениталнисистем 2,5месеца
Инфламације 1,5месец

IIIгодинаспецијализације
Гастоенетро-хепатологија 2месеца
Хематологија 1месец
Пулмологија 2месеца
Кардиологија 2,5месеца
Онкологија 2,5месеца
Неурологија 2месеца

IVгодинаспецијализације
Теоријсканаставаувидупредавањанапоследипломскомни-

воуутокудвасеместракојаобухватајупредавањаизопштегдела
иклиничкенуклеарнемедицинесакомплементарнимпредавањи-
маиздругихобластиклиничкемедицинекојесуодзначајазаспе-
цијализацијунуклеарнемедицине.

Кружењеспецијализанатаутокупоследњегодинеспеција-
лизацијесеодвијапомесецданауоквирусвихклиничкихобла-
стинуклеарнемедицине.

37.Патологија
(60месеци)

1.1 Циљ спе ци ја ли за ци је
Специјализацијаизпатологије јепроцесобразовањаукоме

специјализант добија теоријско и практично знање из свих под-
ручја патологије што му омогућава да развије интерпретативне
особиненеопходнезасамосталнообављањебиопсијскеиаутоп-
сијске дијагностике. Поред тога специјализант стиче техничко
знањевезанозарадулабораторији,навикевезанезасвакодневно
читање стручне литературе и научно истраживачки рад, способ-
ностобрадестатистичкихподатакаиупотреберачунара.Такође,
специјализантовладаваосновамаорганизацијеслужбезапатоло-
гијуизнањемвезанимзаочувањездрављаибезбедностинараду.

Свакомспецијализантућебитидодељенменторкојићекон-
тинуиранопратитињеговрадиредовноизвештаватиоњеговом
напреткуикојићесвојимпотписомгарантоватидајеспецијали-
зантзавршиоодговарајућидеоспецијализације.

1.3 Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је
СпецијализацијаПатологијетраје5(пет)годинаисаставље-

најеиз:
1.3.1.Предавањауобликудвосеместралненаставе
1.3.2.Семинара
Организујеихнаставнабазаукојојсеобављаспецијализаци-

ја.Нањимасеобрађујеодговарајућатематикаилипојединачниза-
нимљивислучајевиузпрегледлитературе.Кандидатсеупознајеса
начинима припреме макроскопских фотографија, фотомикрогра-
фијаитехникамааудиовизуелнепрезентације.Присуствосемина-
римаобавезнојезасвеспецијализантеприсутнеуместуодржава-
њаспецијализације.Утокуспецијализацијекандидатјеуобавези
даузмеактивноучешћеунајмањеједномсеминаругодишње.

1.3.3.Обдукција
Обезбеђујудобијањеосновногзнањаипрактичногискуства

о аутопсијској патологији, хистопатологији органа, уз клиничко-
патолошкукорелацију.

1.3.4.Биопсија
Кандидат се обучава у биопсијској дијагностици укључу-

јући макроскопску дијагностику (пријем и подела материјала),



микроскопскуанализу(еxтемпоре,ендоскопске,инцизионе,екс-
цизионебиопсијеиресекцијеоргана)иупознајесаосновамахи-
столошкихтехникакаоипосебнимтехникама(хистохемија,иму-
нохистохемијаидр.)

1.3.5.Цитопатологије
Кандидатсеупознајесаосновамацитопатологије,техничким

аспектимаипрактичномдијагностикомсапосебнимнагласкомна
гинеколошкуцитопатологију,уролошку,ендокринолошку(тирео-
идеа),хематолошкуицитопатологијуцереброспиналногликвора.

1.3.6.Обавезногкружењаувезиедукацијеизсистемскепа-
тологије.

2.ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ(траје60месеци,
односно5година)

2.1.Уводнидео(првагодина–12месеци)
2.1.1.Обдукције
Упутство о обдукционој техници, извођење обдукција под

надзором,формирањеклиничко-патолошкекорелације.Кандидат
упрвојгодиниобавља50аутопсија,првих10поднадзороммен-
тораапреосталеподнадзоромодговорногнаставника,узстандар-
дизацијуреферисањаиприменустатистичкеобрадеикодирајућег
система.

2.1.2.Пријемиподеламатеријала
Кандидатисууобавезидасвакодневноприсуствујупријему

иподелиматеријала токомкоје сеобучавају заправилномакро-
скопскоописивање,каоиузимањеисечаканаодговарајућиначин
узависностиоддобијеногматеријала.

2.1.3. Ex tempore (интраоперативна, frozen section дијагно-
стика)

Кандидатисууобавезидаредовноучествујуупријемуими-
кроскопскојдијагностициextemporeбиопсија.

2.1.4.Хистопатолошкадијагностика
Кандидатисуупрвојгодиниуобавезидаминимум10неде-

љаучествујуухистопатолошкојанализирутинскихбиопсијапод
надзоромнадлежногнаставника.

2.1.5.Семинари
Приказнајмањеједногобдукцијскогилибиопсијскогслуча-

ја,узпрегледлитературеподсупервизијомнадлежногнаставника
2.1.6.Специјалнетехнике
Кандидатсеобучаватехничкимаспектимаипримениуди-

јагностициспецијалнихтехника(хистохемија,имунохистохемија
укључујућиимунофлуоресценцу),узборавакдвенедељеу.иму-
нохистохемијској лабораторији Института за патологију Меди-
цинскогфакултета.

2.1.7.Предавања
Предавањаћесеобављатипремапрограмудвосеместралне

наставе(програмуприлогу).
Утокупрвегодинекандидатиполажуиколоквијумеиз:
1.Обдукционетехнике,
2.Општепатологије,
3.Патологијетумора(видитачку3.1.).
Утокупрвегодинекандидатсеупознајесасвимаспектима

којисеодносенаочувањездрављеибезбедноститокомпреузима-
њаузорака,извођењаобдукцијаукључујућииобдукцијевисоког
ризика,коришћењахемикалијаизаштитнеодеће.

2.2.ДЕОУСМЕРАВАЊА(друга,трећаичетвртагодина)
(36месеци)
2.2.1. Си стем ска па то ло ги ја (кру же ње) (29 ме се ци)
2.2.1.1. Неуропатологија (укључујући неуромишићне боле-

стииоко) –2.5месеца
2.2.1.2.ОРЛипулмопатологија –2месеца
2.2.1.3.Кардиоваскуларнапатологија –2месеца
2.2.1.4.Гастроинтестиналнапатологија(укључујућиегзокри-

нипанкреас) –3месеца
2.2.1.5.Патологијајетреижучнихпутева –2.5месеца
2.2.1.6. Нефропатологија (укључујући патологију повезану

сапресађивањеморгана)иуролошкапатологија –2.5месеца
2.2.1.7.Гинеколошкапатологија –3месеца
2.2.1.8.Хематопатологија –2.5месеца
2.2.1.9.Дерматопатологија –2.5месеца
2.2.1.10.Коштано-зглобнаипатологијамекихткива –2ме-

сеца

2.2.1.11.Патологија ендокриног система (укључујући ендо-
кринипанкреас)идојке –2.5месеца

2.2.1.12.Педијатријскапатологија –2месеца
Кандидатобукуизсистемскепатологијеобављакружењему

одређеномвременскомтрајањуподнадзоромнаставникапосебно
усмереногзадатуобласт.Накрајуобављеногкружењакандидат
је у обавези да положи  колоквијум (види тачку 3.1) из пређене
области.

Кандидатсетокомобукеупознајесаспецифичностимапри
пријемуиобрадиматеријала,дијагностичкимтехникамаимето-
дамабојењакарактеристичнимзапојединеобласти.

Кандидаттокомусмеравањатребадаобавиусвакојгодини
по30 аутопсија (укупно90 аутопсија), укључујућиперинаталне/
педијатријскеинеуропатолошкеслучајеве,заједносаизвештајем
и клиничко-патолошкимкорелацијама, уз стандардизацију рефе-
рисањаиупотребукодирајућегсистема.

Кандидати су у обавези да редовно учествују у  пријему и
микроскопсојдијагностициextemporeбиопсија.

Упрвечетиригодинеспецијализантћеучествоватиудијаг-
ностицинајмање

 –140аутопсија
 –3000биопсија
 –300extemporeбиопсија
2.2.2. Ци то па то ло ги ја (4 ме се ца)
Кандидатћепровести4месецаподнадзоромнадлежногна-

ставникаусавладавањуосновацитопатологије (начиниузимања
узорака,припремаматеријалаукључујућиицитоспинцентрифу-
гу,методебојења) –гинеколошкеинегинеколошке,санагласком
напрепознавањелажнопозитивнихилажнонегативнихналаза.

Укупанбројслучајеваучијојанализићекандидатучестова-
тинећебитимањеод:

 –1000цитопатолошкиханализа
 –1000гинеколошкихцитолошкиханализа
2.2.3. Суд ска ме ди ци на (3 ме се ца)
Кандидатћепровести3месецанаИнститутузасудскуме-

дицинуМедицинскогфакултетагдећесеупознатисаначиномра-
даиспецифичностимасудско-медицинскихобдукција,заједноса
токсикологијомивештачењем.

2.3.УЖЕУСМЕРАВАЊЕ(петагодина–12месеци)
(изборједногодтринаведенапрограма)
2.3.1. Хи рур шкоин тер ни стич ка па то ло ги ја
Програмоб ухв атаодговарајућаподручјахируршкеиинтер-

нистичкепатологије:
 –ОРЛипулмопатологија
 –Кардиоваскуларнапатологија
 – Гастроинтестинална патологија (укључујући егзокрини

панкреас)
 –Патологијајетреижучнихпутева
 –Нефропатологија(укључујућипатологијуповезанусапре-

сађивањеморгана)иуролошкапатологија
 –Гинеколошкапатологија
 –Хематопатологија
 –Дерматопатологија
 –Коштано-зглобнаипатологијамекихткива
 – Патологија ендокриног система (укључујући ендокрини

панкреас)идојке
 –Педијатријскапатологија
Специјализантуоквируужегусмерењаможедасеопредели

дапроучавапроблематикукојасеодносинасвенаведенеобласти,
аможеидасепосебноусмеринаједну,двеиливишенаведених
области.

Специјализантједужандапродубизнањеизбиопсијско-ди-
јагностичкихискуставаидасамосталнообрађујебиопсијеифор-
мира закључке под надзором ментора и одговорног наставника.
Радсемораодвијатиутеснојсарадњисаклиничаримакојиоче-
кујуодбиопсијенесамохистолошкудијагнозувећиодређивање
етиопатогенезе,стадијума,активности,реверзибилностиилиире-
верзибилности,односнохроницитетаболести.Сарадњасаклини-
чарима обухватаће и праћење ефикасности лечењаи развоја бо-
лестикрозпонављањебиопсије.Посебноједатакценатпримени
специјалнихтехникахистохемије,имунохистохемије,електронске
микроскопије,молекуларнепатологије,каоиметодамасемикван-
титативнеквантитативнеанализепроцеса.



Увремену једногодишњегусмерења (зависноодопредеље-
ња)специјализанттребаопционодаобави:

 – прегледе са дијагнозама и закључком најмање 800 ендо-
скопскихбиопсијанетуморскихитуморскихпроцеса

 –100ресекција
 –100биопсијаextempore
 –најмање1000цитопатолошкиханализа
 –најмање30аутопсијасадоношењемзакључкаиклиничко-

патолошкомкорелацијом
 –даучествујенаклиничко-патолошкимконференцијама
 –даактивноучествујенаједномдомаћемилимеђународном

скупусарадомизодговарајућегусмерења
2.3.2. Не у ро па то ло ги ја
Специјализантсеуједнојгодинидетаљнијеупознајесахи-

стопатологијом и функционалном анатомијом CNS и проширује
знањеизпатологијеCNS,перифернихнераваискелетнихмиши-
ћа.Морадаурадинајмање:

 –50секцијамозгасадијагнозомимишљењем
 –500прегледабиопсијскихузоракаCNSсадијагнозомими-

шљењем
 –15прегледабиопсијаперифенихнераваимишићасадијаг-

нозомимишљењем
 – 20 усмерених аутопсија са описом, дијагностиком и ми-

шљењемузакључку
 –10клиничко-патолошкихконференција.
2.3.3. Ци то па то ло ги ја
Детаљанпрограмоспособљавања
 –Упознавањетехникеобрадематеријалауцитопатологији
 –Гинеколошкацитопатологија
 –Цитопатологијахематопоезногсистема
 –Цитопатологијаендокриногсистемаидојке
 –Аспирациона,ексфолијативнаицитопатологијаексудата
Специјализанттребадапрегледаминимум:
 – 1000 плочица аспирационе цитологије (дојке, штитњаче,

лимфнихчворова,плућамекихткиваиосталихоргана)и
 – 3000 ексфолијативне цитологије (гинеколошка, плућна,

ексудати),итонајпресам,азатимсаменторомодносноодговор-
нимнаставником.

Упериодукојијенамењенупознавањуцитопатологијеодре-
ђеног подручја, специјализант прегледа збирке препарата из тог
подручја и чита одговарајућу стручну литературу. Учествује на
клиничкимсастанцимаизобластикојамујеупрограму.

3.ПРОВЕРАЗНАЊА

Колоквијуми
Свакиспецијализантимасвојуспецијализантскукњижицуи

дневникукојиуписујеизвршенесвакодневнеделатности.
Колоквијуми се полажу после завршеног циклуса кружења

предкомисијомоддвачланакојучиненаставниципатологијезаду-
женизаодређенуобласт(узфакултетивноприсуствоментора).По-
редколоквијумакојисеодносенаобластизсистемскепатологије
(видитачку2.2.3.),кандидатиполажуиколоквијумеизобдукционе
технике,општепатологијеипатологијетумора(токомпрвегодине).

Колоквијумсесастојииз:
a)анализа5биопсијскихслучајева,одкојихјетачнадијагно-

стика3случајанеопходназанаставакколоквијума
b)усменогдела:4питања
Оценасаколоквијумасеуписујеуспецијализантскукњижи-

цу.Уколоко кандидатнеположиколоквијум, стичеправонапо-
новнополагањеколоквијумауцелинипосле15дана.

Специјалистичкииспит
Кандидатприступаиспитукадиспуниследећеуслове:
a)положенисвиколоквијуми
b)170обдукцијасазавршенимзаписницима
c)одговарајућибројзавршенихбиопсијских(најмање3000),

ex tempore (300)ицитопатолошких (најмање2000)анализа,што
својимпотписомпотврђујементор.

Специјалисичкииспитсесастојиизчетиридела:
a)обдукција,узизрадуобдукционих записникаипрелими-

нарногзакључкаимишљење
b) микроскопска дијагностика која об ухв ата преглед 20 хи-

стопатолошкихпрепаратаи5цитолошкихразмаза,ураду једо-
звољенокоришћењестручнелитературе

c)усменидео:6питањакојаобухватајуопштупатологију,ту-
морскупатологијуипатологијунајмање4различитасистема.

38.Судскамедицина
(48месеци)

Циљспецијализације
Специјализацијајеобразовнииваспитнипроцесукојемспе-

цијализантстичетеоријскоипрактичнознањеизподручјасудске
медицине,којегаоспособљавазасамосталнирадуобластисуд-
скемедицине.Основнициљпрограмаспецијализацијеизсудске
медицине једадокторамедицинеоспособизасамосталнираду
областисудскомедицинскеморфологије,танатологијеитра умато-
логије,правно-медицинскихпрописа,тедагауведеупроблемати-
кувештачењаукривичноправноји грађанскоправној области.У
оквирупрограмаспецијализацијекандидатсеупознајесаоснова-
мафорензичкетоксикологијеифорензичкегенетике.

Трајањеиструктураспецијализације
Укупнотрајањеспецијалистичкогобразовањаје4године.
ОБЛАСТ Трајањеумесецима
двосеместралнанастава 9
судскамедицинасаобдукцијама 24
клиничкасудскамедицинаитра уматологија 3
форензичкагенетика 1
форензичкатоксикологија 1
судскомедицинскавештачења 4
патолошкаанатомија 6
Укупно 48

Проверазнања
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање6колоквијума:

1.Танатологија
2.Механичкеповреде
3.Осталеповреде
4.Посебнафорензичкапатологијаисексологија
5.Идентификација,пореклосмрти,природнасмрт,обољења

иповреде
6.Класификацијаиквалификацијаповреда,вештачења

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Двосеместрална настава (9 месеци) подразумева теоријска

предавања по већ постојећем плану и програму двосеместралне
наставе,узукључивањепредавачаизобластифорензичкегенети-
ке,патолошкеанатомије,клиничкетрауматологије,судскепсихи-
јатрије,кривичногправаиетике.

Судскамедицина са судскомедицинскомобдукцијом (24ме-
сеци)подразумевасвакодневнирадуобдукционојсалиузнадзор
ментора.Овимделомспецијализацијеспецијализантпрвосамопо-
сматра(двамесеци)обдукционутехникуиначиннакојисеврши
судскомедицинскаобдукција,азатимсам(узнадзорментора)оба-
вљасудскомедицинскуобдукцију.Овимпланомпредвиђенојести-
цањезнањазасамосталнудијагностикуирадизследећихобласти:

 –природнасмрт
 –танатологија
 –механичкеповреде
 –осталеповреде(асфиктичке,физичке,хемијскеидр.)
 –посебнафорензичкапатологија
 –сексологија
 –идентификација(живихилешева)
 –клиничко-форензичкахетероанамнеза
 –судскомедицинскадокументација
 – биолошки трагови, узимање и обрада, експертизна дијаг-

ностика
 –прегледодеће,обуће,повреднихсредстава
 –прегледместадогађаја(увиђај)
 –ексхумацијасаобдукцијом(прваилипоновна)
 –форензичкаантропологија
Клиничка судскамедицинаи тра уматологија (3месеца)об-

ухв атаупознавање саприступоминачином  вршењаклиничких
прегледа,акаснијеисамосталанрадизследећихобласти:

 –издавањелекарскогуверења
 –свеврстеповредакојесемогудовестиувезусанасилним

повређивањем



 –прегледосумњичених
 –насиљеупородици
 –силовање
 –злостављањедеце
Форензичкагенетика(1месец)об ухв атаупознавањесапој-

мовимафорензичкегенетике,идентификацијебиолошкихтрагова,
начиномприкупљањатраговаиреферентнихузорака,принципи-
ма извођења ДНК анализе, популационом генетиком, утврђива-
њемспорнихсродничкиходноса,правним,етичкимисоцијалним
аспектимакоришћењаДНКанализенасудуипрактичнанастава.

(уприлогудостављендетаљанпланипрограм)
Форензичка токсикологија (1 месец) судскомедицински об-

дукциониналазкод тровањаразличитимотровима, узимањема-
теријалазатоксиколошкипрегледитумачењере зултата;утврђи-
вањеалкохолисаностикодживихилешеваитумачењере зултата.

Судскомедицинска вештачења (4 месеца) обухватају квали-
фикацијуикласификацијутелеснихповреда,вештачењапоспи-
сима,реконструкција,експертизунасуду.

Патолошкаанатомија(6месеци)об ухв атаузимањеиобраду
исечакаорганазахистолошкипреглед,упознавањесахистохемиј-
скимиимунохемијскимметодамабојења,макроскопскиимикро-
скопскипреглед.

ОБАВЕЗНИПРАКТИЧНИРАД
Утокуспецијалистичкогстажаобавезноједаспецијализант

непосредноизвршинајмање:
 – 150 судскомедицинских обдукција (природне и насилне

смрти;самоубиство,убиство,задес)
 –20клиничкихпрегледа(ИнститутзасудскумедицинуиУр-

гентницентар)
 – 20 судскомедицинских вештачења (кривичних и парнич-

них)узнајмање5одлазаканасуд
 –1ексхумација
СпецијализантуИнститутузасускумедицинуМедицинског

факултетаморадапроведечетиригодинеукључујућиидвосме-
сталнунаставу.

Програмспецијализацијепообластимаивештинама
Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва                                   
Вештина:(1)Двосеместралнанастава
Област: (ПА) Па то ло шка ана то ми ја                                     
Вештина:(23)Узимањеиобрадаисечаказахистолошкипре-

глед,хистолошкадијагностикаитумачењеуекспертизи
Област: (СМ) Суд ска ме ди ци на                                          
Вештина:(1)Клиничкофорензичкаанамнеза
Изводи:50(0м0д)
Вештина:(2)Вођењесудскомедицинскедокументације
Изводи:100(0м0д)
Вештина:(3)Утврђивањесмрти
Изводи:20(0м0д)
Вештина:(4)Судскомедицинскаобдукција
Изводи:100(0м0д)
Вештина:(5)Узимањематеријалазатоксиколошкипреглед

итумачењере зултата
Изводи:20(0м0д)
Вештина: (  6)Узимањематеријала за бактериолошки пре-

гледиексперт.дијагностика
Изводи:20(0м0д)
Вештина: (  7) Узимање и обрада хистолошких препарата,

прегледидијагности
Изводи:100(0м0д)
Вештина:( 8)Биолошкитрагови,узимање,обрадаиекспер-

тизнадијагностика
Изводи:50(0м0д)
Вештина:(9)Мацерацијакостијуиекспертиза
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(10)Ексхумација
Изводи:5(0м0д)
Вештина: ( 11) Преглед повредних средстава, оруђе,оруж-

је,возилоидруго
Изводи:25(0м0д)
Вештина:(12)Прегледодећеиобућекодслучајевасмртног

инесмртногповређивања
Изводи:30(0м0д)

Вештина:(13)Увиђај(лицеместа,реконструкција)
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(14)Прегледалкохолисанихитумачењере зултата
Изводи:10(0м0д)
Вештина: ( 15) Преглед повређених и квалификација теле-

снихповреда
Изводи:20(0м0д)
Вештина: ( 16) Судскомедицински преглед код сексуалних

деликата
Изводи:5(0м0д)
Вештина:(17)Идентификацијаживих
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(18)Идентификацијалешева
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(19)Вештачењеочинства
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(20)Експертизанасуду
Изводи:10(0м0д)
Вештина:(21)Вештачењепосписима
Изводи:20(0м0д)
Вештина: ( 4А) Судмед.обд.обухвата: обичне и специјалне

см.обд, обд.трулих лешева, обд.код природних смрти,обд. у слу-
чајевимаубиства

Изводи:100(0м0д)
Вештина:(4Б)Судмед.обд.обухвата:обд.услучајевимаса-

моубиства,обд.узадеснимсмртима
Изводи:100(0м0д)
Област: (СТ) Суд ска ток си ко ло ги ја                            ( 0м 0д)
Вештина: ( 22)Узимањеоргана за токсиколошкипрегледи

тумачењетоксиколошкогналаза
Изводи:20(0м0д)

39.Хигијена
(48месеци)

Циљспецијализације
Циљспецијализације јестедаомогућилекаримаспецијали-

стимадастекнуодговарајућазнањаиискуствоуобластимакоје
изучавахигијена,каоидаовладајуодговарајућимвештинамаиз
свакепојединеобласти.

Програмспецијализације

Iгодина
Те о рет ска на ста ва из:
Хигијене 8.5месеци
Епидемиологије 2.0месеца
Социјалнамедицина 1.0месец
Медицинскаинформатика 0.5месеци
Укупно:12месеци

IIгодина
Прак тич на на ста ва из:
Хигијене 9.0месеци
Епидемиологије 2.0месеца
Социјалнемедицине 1.0месец
Укупно:12месеци

IIIиIVгодина
Прак тич на на ста ва и са вла да ва ње ве шти на:
Хигијена 18.0месеци
Израдаспецијалистичкограда 6.0месеци
Укупно:24месеца

Проверазнања
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагањеследећихколоквијума:

1.Општаикомуналнахигијенасаздравственомекологијом
2.Хигијенарада
3.Хигијенаисхране
4.Школскахигијена
5.Менталнахигијена
6.Хигијенаспортаифизичкекултуре
7.Хигијенауванреднимситуацијама



8.Санитарнахигијена
9.Епидемиологија
10.Социјалнамедицина

ОБЛАСТИПРЕДМЕТАХИГИЈЕНЕ

ВРЕМЕИРЕДОСЛЕДИЗВОЂЕЊАНАСТАВЕ

Област
Теоријсканастава Практичнанастава

Времетрајањанаставе
умесецима умесецима уданима

Годинаспецијализације I I,III,IV II
Комуналнахигијена 2.0 8.0 80
Хигијенарада 1.0 4.0 40
Хигијенаисхране 1.5 6.0 60
Санитарнахигијена 0.5 2.5 25
Школскахигијена 0.25 2.5 25
Менталнахигијена 0.25 2.0 20
Хигијенателесногваспитања 0.25 1.0 10
Хигијенауванреднимситуацијама 0.25 1.0 10
Укупно 6.0 27.0 270
Семинари,консултације,колоквијуми 2.5
Укупно 8.5

Програмспецијализацијепообластимаивештинама
Област: (КХ) Ко му нал на хи ги је насве ве шти не су из ра же не 

у са ти ма      
Вештина:(1)Мерењеиоценааерозагађењаметодомседи-

ментацијеидавањепредлогамера
Изводи:96Остало:40
Вештина:(2)Мерењеиоценазагадјујућиххемијскихмате-

ријаимисијеипредлогмера
Изводи:96Остало:40
Вештина:(3)Мерењеиоценазагађујућиххемијскихмате-

ријаемисијеипредлогмера
Изводи:56Остало:32
Вештина:(4)Праћењеутицајазагађеногваздуханаздравље

људи
Изводи:48
Вештина:(5)Мерењеифрекфентнаанализанивоазвукау

животнојсреди/улица,стан/идавањепредлогамера
Изводи:80
Вештина: (  6)Праћење утицајаштетног деловања буке на

здрављељуди
Изводи:48
Вештина:(7)Мерењеиоценајонизацијеваздухаипредлог

мера
Изводи:40
Вештина: (  8)Контрола квалитета воде за пиће и процена

/узорковање,физич.хемијски,микробиолошки и радиолошки пре-
глед/сапредл.мера

Изводи:96Остало:40
Вештина: ( 9)Контролаквалитетаотпаднихводаиоцена /

узорковање,физ.хемијски, микробиолошки, радиолошки пре-
глед/,предлогмера

Изводи:96Остало:40
Вештина: ( 10) Контрола квалитета отпадних вода и оцена

&узорковање,физичко-хемијски, микробиолошки, радиолошки
преглед&,предлогмера

Изводи:96Остало:40
Вештина:(11)Поправкаквалитетаводазапићеразличитог

порекла
Изводи:24
Вештина:(12)Контролауклањањаотпаднихматеријаида-

вањепредлогамера
Изводи:40
Област: (ХР) Хи ги је на ра дасве ве шти не су из ра же не у са

ти ма
Вештина:(1)Мерењеиоценамикроклиматскихфакторау

раднојсредини/температ.вазд.,влажност,струјањевазд.,топлотно
зрачење/

Изводи:100
Вештина:(2)Мерењеиоценаприродногивештачкогосве-

тљења/фотометријскаигеометријскеметоде/
Изводи:100

Вештина:(3)Мерењеиоценајонизацијеваздуха
Изводи:40
Вештина:(4)Мерењеиоценазапрашеностиваздуха/конио-

метрискоигравиметриско/
Изводи:60Остало:40
Вештина:(5)Мерењеифреквентнаанализанивоазвукаса

оценом
Изводи:100
Вештина:(6)Мерењеиоценавибрацијанарадномместу
Изводи:50
Вештина:(7)Упознавањесатехнолошкимпроцесом,узима-

њеузоракаваздухаианализагасоваипара
Изводи:100Остало:20
Вештина:(8)Оценаусловарадасааспектахемијскихзага-

ђивачаваздуха
Изводи:32
Вештина: (  9)Израда санитарнохигијенске карактеристике

предузећаидавањепредлогамера
Изводи:32
Вештина:(10)Мерењеиоценавештачкевентилацијеидава-

њепредлогамера
Изводи:32
Вештина: ( 11) ППровера примене одговарајућих мера и

средставазаштитенараду
Изводи:24
Област: (ХИ) Хи ги је на ис хра несве ве шти не из ра же не су у 

са ти ма        
Вештина:(1)Оценасанитарно-хигијенскогстањауобјекти-

мазајавнуидруштвенуисхрану
Изводи:50
Вештина:(2)Оценасанитарнохигијенскогстањауобјекти-

мазапроизводњуипрерадунамирница
Изводи:50
Вештина:(3)Оценасанитарнохигијенскихусловауобјек-

тимазапрометнамирница
Изводи:30
Вештина:(4)Контролаздравственеисправностинамирница

сапроценомздравственогризика
Изводи:40Остало:24
Вештина:(5)Конзумоаналитичкеметодеиспитивањаисхра-

не-породичнеидруштвене
Изводи:20Остало:20
Вештина:(6)Испитивањеисхранеквалитативномметодом-

анкетирањем:породичнаииндивидуалнаанкета
Изводи:100
Вештина:(7)Контролаисхранеобрачуноммагацинскихли-

стаихемијскоманализомоброка
Изводи:40Остало:24
Вештина:(8)Оценаенергетскеибиолошкевредностиоброка
Изводи:80
Вештина:(9)Антропометријскамерењаиизрачунавањеин-

дексаухрањености
Изводи:50
Вештина:(10)Функционалнаиспитвањастањаухрањености
Изводи:50
Вештина:(11)Проценастањаухрањености
Изводи:50
Вештина: ( 12) Планирање исхране појединих категорија

здравихљуди
Изводи:100
Вештина:(13)Израдаинформацијаоједномактуелномпро-

блемуизобластихигијенеисхране
Изводи:8
Вештина: ( 14) Израда стручно-методолошког упутства за

раднапојединимзадацимаизобластихигијенеисхране
Изводи:8
Област: (ШХ) Школска хигијенасве вештине су изражене 

у сатима
Вештина: (  1)Оцена санитарно-хигијенске карактеристике

школе/учионице,кабинети,свлачионице,кухиња,санитарничвор/
Изводи:80
Вештина: (  2)Санитарно-хигијенске карактеристикешкол-

скихобјекатаирадионица,испитивањеусловарадаученикашкола
заКВзанимање

Изводи:32



Вештина: (  3)Испитивање и оцена услова рада ушколи /
микроклиматскифактори,осветљеност,запрашеност,бука,вибра-
ције/

Изводи:60
Вештина:(4)Испититвањеадекватностиучилаинамештаја
Изводи:40
Вештина:(5)Испитивањереквизитазафизичковаспитање
Изводи:20
Вештина:(6)Режимнаставе
Изводи:8
Вештина:(7)Анализарежиманаставеитимскоградапеда-

гогаипсихолога
Изводи:8
Вештина:(8)Индикацијеиконтраиндикацијеунаставифи-

зичкогваспитања
Изводи:8
Вештина: (  9)Анализаморбидитеташколскедецеи омла-

дине
Изводи:32
Вештина:(10)Давањепредлогапревентивнихмераикохе-

рентностуспроводјењу
Изводи:24
Вештина:(11)Израдаинформацијаоједномактуелномпро-

блемуизобластишколскехигијене
Изводи:10
Вештина: ( 12) Израда стручно-методолошког упутства за

раднапојединимзадацимаизобластишколскехигијене
Изводи:10
Област: (МХ) Мен тал на хи ги је насве ве шти не из ра же не су 

у са ти ма       
Вештина:(1)Методологијарадасаветовалиштазапримар-

нуисекундарнупревенцију
Изводи:70
Вештина:(2)Улогатимскоградаураномоткривањуипре-

венцијименталнихпоремећаја
Изводи:50
Вештина:(3)Заштитаменталногздрављавунерабилнихка-

тегорија
Изводи:70
Вештина:(4)Основнеметодеадаптацијеличностиуживот-

нојираднојсредини
Изводи:50
Вештина: (  5)Превенција неуротских поремећаја у радној

средини
Изводи:60
Вештина:(6)Методересоцијализацијеличностипослераз-

личитихстања
Изводи:40
Област: (СХ) Са ни тар на хи ги је на – ве шти не из ра же не у са

ти ма           
Вештина:(1)Извођењеиконтролапоступкадезинфекцијеи

стерилизације/физичка,хемијска,биолошка/
Изводи:50
Вештина:(2)Извођењеиконтролапоступкадезинсекције
Изводи:40
Вештина:(3)Извођењеиконтролапоступакадератизације
Изводи:40
Вештина:( 4)Бактериолошкоиспитивањеваздухаурадној

и комуналној средини-узимање узорака и процена квалитета ва-
здуха

Изводи:24
Вештина:(5)Узимањебрисевауциљуконтролеинтрахост-

питалнихинфекција-сувибрисеви
Изводи:8
Вештина:(6)Оценасанитарно-хигијенскихусловауздрав-

ственимустановамаидавањепредлогамера
Изводи:10
Вештина:(7)Оценасанитарно-хигијенскогстањазаодређе-

ноподручјезаједанпроблемизсанитарнехигијене
Изводи:10
Вештина:(8)СтручнинадзорпремаПравилнику
Изводи:10
Вештина:(9)Израдаинформацијаоједномактуелномпро-

блемуизобластисанитарнехигијене
Изводи:10

Вештина: ( 10) Израда стручно методолошког упутства за
раднапојединимзадацимаизобластисанитарнехигијене

Изводи:10
Вештина:(5А)Узимањебрисевауциљуконтролеинтрахо-

спиталнихинфекција –влажнибрисеви
Изводи:8
Вештина:(5Б)Узимањебрисевауциљуконтролеинтрахо-

спиталнихинфекција –пресејавањеиоцењастањапростора
Изводи:24Остало:8
Област: (ВС) Хи ги је на у ван ред ним си ту а ци ја маве шти не 

из ра же не у са ти 
Вештина:(1)Упознавањесаметодамаиинструментимаза

детекцијуиидентификацијуРХБагенаса
Изводи:48
Вештина:(2)Упознавањесаметодамаиопремомзадекон-

таминацијукодупотребеRHBагенаса
Изводи:40
Вештина:(3)Организацијапревенцијеиотклањањепоследи-

цаелементарнихнезгодаиудесасакатастрофалнимпоследицама
Изводи:40
Вештина:(4)Израдаинформацијаоактуелнимпроблемима

увремеванреднихситуацијаидавањепредлогамера
Изводи:32
Област: (ХС) Хи ги је на спор та и фи зич ке кул ту реве шти не 

из ра же не у сат 
Вештина: ( 1)Испитивањесанитарно-хигијенскихкаракте-

ристикаспортскихобјеката,пратећихпросторијаиреквизита
Изводи:30
Вештина:(2)Испитивањеиоценаусловарадауспортским

објектима/микроклима,осветљеност,бука,аерозагадјење/
Изводи:30
Вештина:(3)Контролапречишћавањаводеубазенима
Изводи:20
Вештина:(4)Анализамобидитетаитра уматизмаспортиста

ипредлогмераутимскомраду
Изводи:20
Вештина: (  5) Контрола објеката за колективну исхрану

спортиста
Изводи:20
Вештина: (  6)Планирањеисхране у одређеним спортским

дисциплинама
Изводи:50
Област: (СЦ) Со ци јал на ме ди ци наве шти не из ра же не у са

ти ма
Вештина:(1)Планрадаједнеслужбеунутарздравствених

установа
Изводи:70
Вештина:(2)Проценездравственогстањастановништва
Изводи:70
Вештина: (  3)Планирање здравствено-васпитног програма

илиактивности
Изводи:70
Вештина: (  4) Евалуација здравствено-васпитног програма

илиактивности
Изводи:70
Вештина:(5)Проценаквалитетарадаједнеиливишездрав-

ственихустанова
Изводи:70
Област: (ЕП) Епи де ми о ло ги ја – ве шти не из ра же не у са ти ма
Вештина:(1)Епидемиолошкинадзорпојединихустанова/

вртића,школа,болница/
Изводи:160
Вештина:(2)Вакцинација/обавезнаипоепидемиолошким

индикацијама/
Гледа:50Изводи:30
Вештина: (  3)Сузбијање епидемија /примена епидемиоло-

шкеанкете,обрадаподатака,предлогмерасузбијањаепидемија/
Асистира:120

40.Епидемиологија
(36месеци)

Циљспецијализације
Епидемиолог је теоријски и практично оспособљен за са-

мостално прикупљање, анализу и тумачење података о здрављу,



процењивању здравственог стања популације, дефинисање јав-
ноздравствених приоритета и предузимању одговарајућих мера
упревенцијиисузбијањупоремећајаздравља.Такође јеоспосо-
бљен даформулише и тестира хипотезе о изворима и путевима
преношењазаразнихболести,каоиофакторимаризиказанаста-
нак болести непознате етиологије, применом различитих епиде-
миолошких студија.Улога епидемиолога је и да буде приправан
у случају ванредних ситуација, каошто суприродненепогодеи
катастрофе,биотероризамипандемијеновоискрслихболести.

Специјалистичкистаж
Специјализанту се при упису специјализације из Епидеми-

ологије одређујементор који га прати током читавог специјали-
стичкогстажа.

Специјалистичкистажсесматраобављенимкадспецијали-
зантпрођекрозсвевидоветеоријскеипрактичненаставе,положи
колоквијуме,одбраниспецијалистичкирадисавладавештинекоје
супрограмомспецијализацијепредвиђене.

Начинпроверезнањатокомдвосеместралнетеоријскенаставе
После сваког дела одслушане теоријске наставе специјали-

зантјеобавезандаположи:
 –колоквијумизсоцијалнемедицине
 –колоквијумизхигијене
 –колоквијумизмедицинскестатистикеиинформатике

 –колоквијумизмикробиологије
 –колоквијумизопштеепидемиологије
 –колоквијумизепидемиологијецревнихзаразнихболести
 –колоквијумизепидемиологијереспираторнихзаразнихбо-

лести
 –колоквијумизепидемиологијезоонозаивекторскихболести
 –колоквијумизепидемиологијенезаразнихболести
 –завршниколоквијумизопштеиспецијалнеепидемиологије

СадржајспециајлистичкогстажаизЕпидемиологије
Теоријске основе епидемиологије (двосеместрална настава)

 –9месеци
Савладавањевештинаизепидемиологије –17месеци
Савладавањевештинаизопштеепидемиологије –5месеци
Савладавањевештинаизепидемиологијезаразнихболести –

7месеци
Савладавањевештинаизепидемиологијенезаразнихболести

 –5месеци
Савладавањевештинаиздругихобластизначајнихзаепиде-

миологију –10месеци
Микробиологија –2месеца
Хигијена –2месеца
Инфектологија –3месеца
Социјалнамедицина –2месеца
Медицинскастатистикаиинформатика –1месец

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДАУТОКУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛАСТ:ЕПИДЕМИОЛОГИЈА(ЕП) УТРАЈАЊУОД17МЕСЕЦИ
ВЕШТИНА
БРОЈ

НАЗИВВЕСТИНЕ ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

1 ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР НАД КРЕТАЊЕМХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И НАДФАКТОРИМА
РИЗИКА(ПУШЕЊЕИСЛ.)

5 5 10

2 ЗДРАВСТВЕНИПРЕГЛЕДИ 5 5 15
3 ЗДРАВСТВЕНИНАДЗОРЛИЦАПРЕМАПРАВИЛНИКУООБАВЕЗНИМЗДРАВСТВЕНИМПРЕГЛЕДИМАОДРЕЂЕ-

НИХКАТЕГОРИЈАЗАПОСЛЕНИХ,ДРУГИХЛИЦАИКЛИЦОНОША
5 10 15

4 ЕПИДЕМИОЛОШКИНАДЗОРНАДНЕКИМ ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА (НПР. ТУБЕРКУЛОЗА, ЦРЕВНЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ,ХИВ/АИДС,ИСЛ.)

5 5 5

5 ЕПИДЕМИОЛОШКИНАДЗОРНАДБОЛЕСТИМАКОЈЕСЕМОГУПРЕВЕНИРАТИВАКЦИНАМА(МОРБИЛИ,РУ-
БЕЛА,ИДРУГЕ)

5 5 5

6 ЕПИДЕМИОЛОШКИНАДЗОРУВАНРЕДНИМСИТУАЦИЈАМА 5 0 0
7 ВАКЦИНАЦИЈА 5 5 5
8 НАДЗОРНАДБЕЗБЕДНОМИМУНИЗАЦИЈОМ –ХЛАДНИЛАНАЦВАКЦИНИСАЊА,ДИСТРИБУЦИЈАВАКЦИНА 5 5 0
9 НАДЗОРНАДНЕЖЕЉЕНИМРЕАКЦИЈАМАПОСЛЕВАКЦИНИСАЊА 5 5 0
10 НАДЗОРНАДКОНТРАИНДИКАЦИЈАМАЗАВАКЦИНИСАЊЕ 5 5 0
11 ЗАШТИТАПУТНИКАУМЕЂУНАРОДНОМСАОБРАЋАЈУ 5 5 0
12 ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИРАДУПОРОДИЦИ,КОЛЕКТИВУ,ИНДИВИДУАЛНИЗДРАВСТВЕНОВАСПИТНИРАД

ИРАДСАМЕДИЈИМА
5 10 15

13 ЕПИДЕМИОЛОШКООБЕЗБЕЂЕЊЕКОЛЕКТИВА 0 5 5
14 ПРЕВЕНЦИЈАИКОНТРОЛАБОЛИЧКИХИНФЕКЦИЈА 5 5 5
15 ИСТРАЖИВАЊЕЕПИДЕМИЈА 5 5 10
16 ПРИЈАВАИОДЈАВАЕПИДЕМИЈЕ 5 0 0
17 УЗИМАЊЕУЗОРАКАБИОЛОШКОГМАТРИЈАЛАЗАМИКРОБИОЛОШКИПРЕГЛЕД 5 10 5
18 УЗИМАЊЕУЗОРАКАМАТЕРИЈАЛАЗАМИКРОБИОЛОШКИПРЕГЛЕДИЗНЕПОСРЕДНЕОКОЛИНЕОБОЛЕЛОГ 5 10 5
19 САСТАВЉАЊЕЕПИДЕМИОЛОШКОГУПИТНИКА 5 10 15
20 ПРАВЉЕЊЕБАЗЕПОДАТАКА 5 10 15
21 ОБРАДАПОДАТАКАПРИКУПЉЕНИХЕПИДЕМИОЛОШКИМУПИТНИКОМ 5 10 15
22 ПРЕДЛАГАЊЕМЕРАЗАСУЗБИЈАЊЕБОЛЕСТИ 5 10 15
23 КОНТРОЛАРЕАЛИЗАЦИЈЕМЕРАСУЗБИЈАЊА 5 10 5
24 ИЗВЕШТАЈИРЕФЕРИСАЊЕОЕПИДЕМИЈИ 5 10 15
25 ВОЂЕЊЕДОКУМЕНТАЦИЈЕОВАКЦИНИСАНИМ,ОБОЛЕЛИМАИКЛИЦОНОШАМА 5 10 0
26 ИЗРАЧУНАВАЊЕОСНОВНИХПОКАЗАТЕЉАОБОЛЕВАЊАИУМИРАЊА 5 10 10
27 АНАЛИЗАКРЕТАЊАЗАРАЗНИХИДРУГИХОБОЉЕЊАОДЗНАЧАЈАЗАПОПУЛАЦИЈУИИЗРАДАПЕРИОДИЧ-

НИХИЗВЕШТАЈА
5 10 2

28 СТАНДАРДИЗАЦИЈАПОКАЗАТЕЉАОБОЛЕВАЊАИУМИРАЊА 3 5 10
29 ПРИКУПЉАЊЕ,ШИФРИРАЊЕ,УНОС,ОБРАДАИАНАЛИЗАПОДАТАКАУРЕГИСТРИМА 3 5 5
30 ИНТЕРПРЕТАЦИЈАПОДАТАКАНАЦИОНАЛНИХРЕГИСТАРАНЕЗАРАЗНИХОБОЉЕЊА-КОМПАРАТИВНААНА-

ЛИЗА
3 5 5

31 УНАПРЕЂЕЊЕРЕГИСТАРА-ПОБОЉШАЊЕОБУХВАТАИКВАЛИТЕТАПОДАТАКА 3 1 3
32 ОПШТИПРИНЦИПИПРЕВЕНЦИЈЕНЕЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ-ПЛАНИРАЊЕИРЕАЛИЗАЦИЈА 3 5 5
33 ИДЕНТИФИКАЦИЈАРИЗИЧНИХГРУПАСТАНОВНИШТВАЗАЗДРАВСТВЕНУИНТЕРВЕНЦИЈУ 3 5 5
34 ИСТРАЖИВАЊЕФАКТОРАРИЗИКАЗАВОДЕЋЕНЕЗАРАЗНЕБОЛЕСТИНАТЕРЕНУ 3 5 5
35 ПРЕДЛАГАЊЕМЕРАЗАРЕДУКЦИЈУ/ЕЛИМИНАЦИЈУФАКТОРАРИЗИКАОДГОВОРНИХЗАНАСТАНАКВОДЕ-

ЋИХНЕЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ
3 5 5

36 ПРОМОЦИЈАЗДРАВЉАУЗАЈЕДНИЦИ-ИНТЕРВЕНЦИЈАИПРАКСАНАТЕРЕНУ 3 3 5
37 ПРЕВЕНЦИЈАВОДЕЋИХНЕЗАРАЗНИХПОРЕМЕЋАЈАЗДРАВЉА-ПРАЋЕЊЕИЕВАЛУАЦИЈАСПРОВЕДЕНИХМЕРА 3 3 5
38 СКРИНИНГУНАШОЈНАЦИОНАЛНОЈПРАКСИ 3 5 5
39 НАДЗОР,ЕВАЛУАЦИЈАИПРЕЗЕНТОВАЊЕРЕЗУЛТАТАСКРИНИНГА 3 1 3
40 ПОПУЛАЦИОНЕСТРАТЕГИЈЕПРЕВЕНЦИЈЕИКОНТРОЛЕНЕЗАРАЗНИХОБОЉЕЊА-АПЛИКАТИВНОСТНАТЕРЕНУ 3 1 3

ОБЛАСТ:МИКРОБИОЛОГИЈА(МБ) УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА
ВЕШТИНА
БРОЈ

ВЕШТИНА ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

41 КОНТРОЛАИСПРАВНОСТИФУНКЦИОНИСАЊАСТЕРИЛИЗАТОРА 3 1 0
42 БАКТЕРИОЛОШКИПРЕГЛЕДРАЗЛИЧИТИХУЗОРАКА 5 1 0



ВЕШТИНА
БРОЈ

ВЕШТИНА ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

43 ХЕМОКУЛТУРА 5 1 0
44 УРИНОКУЛТУРА 5 1 0
45 КОПРОКУЛТУРА 5 1 0
46 ИДЕНТИФИКАЦИЈАБАКТЕРИЈАНАОСНОВУБИОХЕМИЈСКИХИСЕРОЛОШКИХОСОБИНА 5 1 0
47 ЕПИДЕМИОЛОШКИМАРКЕРИ-СЕРОТИПИЗАЦИЈА,РЕЗИСТОТИПИЗАЦИЈА,ФАГОТИПИЗАЦИЈА,ХИБРИДИЗА-

ЦИЈАИДР.
5 1 0

48 ИСПИТИВАЊЕОСЕТЉИВОСТИБАКТЕРИЈАНААНТИБИОТИКЕИХЕМИОТЕРАПЕУТИКЕIN VI TRO 5 1 0
49 СЕРОЛОШКАДИЈАГНОСТИКАИНФЕКЦИЈАРАЗЛИЧИТЕЕТИОЛОГИЈЕ 5 1 0
50 УЗИМАЊЕУЗОРАКАВОДЕЗАБАКТЕРИОЛОШКИПРЕГЛЕД 5 3 5
51 УЗИМАЊЕУЗОРАКАНАМИРНИЦАЗАБАКТЕРИОЛОШКИПРЕГЛЕД 5 3 5
52 ПРЕГЛЕДСТОЛИЦЕНАХЕЛМИНТЕИПРОТОЗОЕ 5 1 0
53 ТУМАЧЕЊЕРАЗЛИЧИТИХМИКРОБИОЛОШКИХРЕЗУЛТАТА 5 3 3

ОБЛАСТ:ХИГИЈЕНА(ХИ) УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА
ВЕШТИНА
БРОЈ

ВЕШТИНА ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

54 БАКТЕРИОЛОШКОИСПИТИВАЊЕВАЗДУХА-УЗИМАЊЕУЗОРАКАИПРОЦЕНАКВАЛИТЕТА 4 2 0
55 САНИТАРНАИНСПЕКЦИЈАВОДНИХОБЈЕКАТА-ВОДОВОДА,БУНАРА,ПОВРШИНСКИХВОДА 4 2 0
56 УЗИМАЊЕУЗОРАКАЗАФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИПРЕГЛЕДВОДЕ 4 2 3
57 ОЦЕНАСАНИТАРНОХИГИЈЕНСКОГСТАЊАУОБЈЕКТИМАДРУШТВЕНЕИСХРАНЕ-ШКОЛСКЕКУХИЊЕ,РЕ-

СТОРАНАИТД.
5 3 3

58 ОЦЕНАСАНИТАРНОХИГИЈЕНСКИХУСЛОВАУОБЈЕКТИМАЗАПРОИЗВОДЊУИПРЕРАДУНАМИРНИЦА 5 3 3
59 ДЕЗИНФЕКЦИЈА,ДЕЗИНСЕКЦИЈАИДЕРАТИЗАЦИЈА 5 3 3

ОБЛАСТ:ИНФЕКТОЛОГИЈА(ИФ) УТРАЈАЊУОД3МЕСЕЦА
ВЕШТИНА
БРОЈ

ВЕШТИНА ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

60 УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА-УРИНОКУЛТУРА, КОПРОКУЛТУРА, ХЕМО-
КУЛТУРА

5 5 10

61 УЗИМАЊЕБРИСЕВАИЗГРЛА,НОСАИНАЗОФАРИНКСА 5 5 10
62 УЗИМАЊЕЕПИДЕМИОЛОШКЕАНАМНЕЗЕ 5 5 15
63 ДЕЗИНФЕКЦИЈА 5 2 2
64 ИЗОЛАЦИЈАКОДПОЈЕДИНИХЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ 5 2 0
65 ДАВАЊЕСЕРУМАИДЕСЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА 1 0 0

ОБЛАСТ:СОЦИЈАЛНАМЕДИЦИНА(ХИ) УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА
ВЕШТИНА
БРОЈ

ВЕШТИНА ГЛЕДА АСИСТИРА ИЗВОДИ

66 ПРОЦЕНАКВАЛИТЕТАРАДАЗАДВЕИЛИВИШЕЗДРАВСТВЕНИХУСТАНОВА 2 1 1
67 ПЛАНРАДАЕПИДЕМИОЛОШКЕСЛУЖБЕЗАВОДАИЛИДРУГЕЗДРАВСТВЕНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 2 1 1
68 ИСПИТИВАЊЕСАТИСФАКЦИЈЕКОРИСНИКАЗДРАВСТВЕНЕЗАШТИТЕПУТЕМАНКЕТЕ 2 1 1
69 ПЛАНИРАЊЕИИЗВОЂЕЊЕЗДРАВСТВЕНОЕДУКАТИВНИХПРОГРАМА 2 1 1
70 ИЗВОЂЕЊЕSWOTАНАЛИЗЕЗАМЕНАЏМЕНТЗДРАВСТВЕНИМУСТАНОВАМА 2 1 1
71 ИЗРАДАСТРАТЕШКОГИОПЕРАТИВНОГПЛАНАЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕ 2 1 0

ОБЛАСТ:МЕДИЦИНСКАСТАТИСТИКАИИНФОРМАТИКА(СИ) УТРАЈАЊУОД1МЕСЕЦА
72 ПРИКАЗИВАЊЕСТАТИСТИЧКИХПОДАТАКА-ТАБЕЛИРАЊЕИГРАФИЧКОПРИКАЗИВАЊЕ 3 1 3
73 СТАТИСТИЧКООПИСИВАЊЕПОДАТАКА-РЕЛАТИВНИБРОЈЕВИ,МЕРЕЦЕНТРАЛНЕТЕНДЕНЦИЈЕ,МЕРЕВА-

РИЈАБИЛИТЕТА
3 1 3

74 СТАТИСТИЧКААНАЛИЗАПОДАТАКА(SPSS) 3 1 3
75 ПРАКТИЧНИРАДСАКОРИСНИЧКИМПАКЕТИМАЗАОБРАДУТЕКСТА,ГРАФИЧКИМПАКЕТИМА,СТАТИ-

СТИЧКИМПАКЕТИМА –SPSS
3 1 3

76 ПРИКАЗДОБИЈЕНИХРЕЗУЛТАТА 3 1 3

СПЕЦИЈАЛИЗАНТЈЕДУЖАНДАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕОБАВИ:
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИСТАЖ(ДУЖИНАТРАЈАЊА) УСТАНОВА

Теоријскеосновеепидемиологије(двосеместралнанастава)(9МЕСЕЦИ) Медицинскифакултет,
Савладавањевештинаизепидемиологије

Савладавањевештинаизопштеепидемиологије(1месецод5месеци) Институтзаепидемиологију,Медицинскифакултет,
Савладавањевештинаизепидемиологијезаразнихболести(1месецод7месеци) ИнститутзајавноздрављеРепубликеСрбије –„ДрМиланЈовановићБатут”
Савладавањевештинаизепидемиологијезаразнихболести(1месецод7месеци) Градскизаводзајавноздравље,

Савладавањевештинаизепидемиологијенезаразнихболести(1месецод5месеци) ИнститутзајавноздрављеРепубликеСрбије –„ДрМиланЈовановићБатут”
илиГрадскизаводзајавноздравље

Савладавањевештинаиздругихобластизначајнихзаепидемиологију
Микробиологија(2месеца) Уодговарајућојустанови

Хигијена(2месеца) Уодговарајућојустанови
Инфектологија(3месеца) Уодговарајућојустанови

Социјалнамедицина(2месеца) Уодговарајућојустанови
Медицинскастатистикаиинформатика(1месец) Уодговарајућојустанови

УКУПНО 36месеци

41.Медицинскамикробиологија
(60месеци)

Општеодредбе
СпецијализацијаизМедицинскемикробиологије(ММ)представљанаставакосновногмедицинскогобразовањастеченогнаМеди-

цинскомфакултету.Тојеобразовнипроцестокомкојеглекарнаспецијализацијистичетеоријско,практичноиклиничкознањеизбак-
териологије,вирусологије,паразитологије,микологије,санитарнемикробиологије,имунологије,епидемиологијеимолекуларнебиоло-
гије.Поштомедицинскамикробиологија,каокомплекснаихетерогенамедицинскадисциплина,прожимаскоросвеобластимедицине,
стицањецеловитогпознавањазахтевапосебнуисистематскуедукацијукојасенеможепостићидопунскомедукацијомуоквирудругих
специјалности.Специјалистамедицинскемикробиологијејестручњаккоји,наосновустеченихзнањаидоступнимметодамаутврђује
етиологијуинфекција,пратитокистих,испитујеосетљивостетиолошкогагенсанаантибиотикеи/илидругехемиотерапеутикеиуче-
ствујеутимустручњакаприликомизбораантимикробнихсредставаулечењуболесника.Такође,коришћењемстеченихзнањаоткрива



ипратиболничкеинфекцијеидеојетимакојипланира,изводии
надзиресвепоступкезаспречавањеистих.

Трајањеиструктураспецијализације
СпецијализацијаизМедицинскемикробиологијетраје5го-

дина.
Специјалистичкознањеизмедицинскемикробиологијести-

чесепослеосновногобразовањаизинтернистичкихгранамеди-
цине, заједничког за све специјалистичке гране које се налазе у
групилабораторијскемедицине.Оптималнотрајањезаједничког
општегинтернистичкогделаизносигодинудана.

Другидеоспецијализацијетраје4годинеичинегатеоријски
ипрактичнидео.Теоријскидеосеизводиускладусапредвиђе-
нимпрограмом.Практичнидеосеизводиуинституцијамакојесу
овлашћенезапрактичнунаставу,пообластимаовихстудија,аод
тоганајмањеполовинастажаулабораторијамаиустановамаМе-
дицинскогфакултета.

Токомпрактичног дела, лекар на специјалзиацији (специја-
лизант)сеупознајесапојединачнимобластимаструке,такошто
одређеновремерадииучиуверификованиминституцијама,пише
семинарске радове из одређених области и полаже одговарајуће
колоквијуме.

Сваки лекар на специјализацији има главног ментора који
пратитокњеговеспецијализације.Заобављањеинадзорнадиз-
вођењем појединих вештина одговорни су непосредни ментори
вештина.

Циљспецијализације
ЦиљспецијализацијеизМедицинскемикробиологијејести-

цањезнањаивештинакојелекараспецијалистумедицинскеми-
кробиологијеоспособљавајудаублискојиконтинуиранојсарад-
њи са клиничарима различитих специјалности, обавља следеће
активности:

 –лабораторијскаиспитивањавезана заоткривањеузрочни-
каинфекција,његовуидентификацијуи карактеризацију, а због
правовременогпостављањадијагнозе иотпочињањаадекватног
лечења

 – евалуација и стручна интерпретација ре зултата бактерио-
лошких,вирусолошких,паразитолошкихимиколошкихлаборато-
ријскихиспитивања

 –квалификованоирационалнокоришћењеметодазадијаг-
ностиковањеинфекција,каоиобезбеђивањеквалитетаистандар-
дизацијерадаумикробиолошкимлабораторијама

 –усавршавањепостојећихиувођењеновихдијагностичких
методазаоткривањеинфекцијаипраћењетокаболести

 –сарадњасалекаримаразличитихспецијалностиудијагно-
стиковањуинфекција,каоиуспровођењутерапијеипревенције
истих

Проверазнањаутокуспецијализације
Утокуспецијализације,специјализантједужанданапишеи

презентује5семинарскихрадоваиположи5колоквијумаизсле-
дећихобласти:

1.бактериологија,
2.вирусологија,
3.паразитологија,
4.микологијаи
5.санитарнамикробиологија.
Припремасеминараипрезентација сеобављатокомдвосе-

местралненаставеилиутокуобављањаспецијалистичкогстажа
издатеобласти.Колоквијумсеполажепозавршеткусвакеструч-
нецелинеспецијализације.

Програмспецијализације
ПрограмспецијализацијеизМедицинскемикробиологијеоб-

ухвата:
 –заједничкеоснове
 –теоријскидеоспецијализацијеизММ
 –практичнидеоспецијализацијеизММ

Заједничкеоснове(12месеци)
Прва година специјализације из ММ обавља се заједно са

другимсроднимспецијализацијамаизгрупелабораторијскемеди-
цинезакојесеорганизујеопштиинтернистичкидео.

Теоријскидео(9месеци)
Теоријсканаставасеобављатокомдругегодинеспецијали-

зацијеиоб ухв атаследећеобласти:бактериологију,вирусологију,
паразитологију,микологију,санитарнумикробиологију,имуноло-
гију,епидемиологијузаразнихболестииболничкухигијену.

Практичнидео(39месеци)
ПрактичнидеоспецијализацијеизММзапочињеудругојго-

дини специјализације по завршетку теоријског дела, траје током
преосталетригодинеиобухвата:

 –основнилабораторијскидео
 –клиничко-лабораторијскидео

Основнилабораторијскидео(29месеци)
 –бактериологија   12месеци
 –вирусологија   6месеци
 –паразитологија   3месеца
 –микологија   3месеца
 –имунологија   2месеца
 –епидемиологијазаразнихболести 1месец
 –санитарнамикробиологија  2месеца

Клиничколабораторијскидео(10месеци)
 –болничкемикробиолошкелабораторије 4месеца
 –радулабораторијама
 –учешћеувизитаманаодељењимаинтензивненегехирур-

шкихидругиходељења
 –инфектологија    2месеца
 –болничкахигијена    2месеца
 –биохемијскаихематолошкалабораторија 1месец
 –трансфузиологија     1месец

Бактериологија
У овој фази специјализације, специјализант усваја знања о

начинуорганизацијемикробиолошкелабораторијеиправнимре-
гулативамарелевантнимзарадлабораторије.Такођесавладаваме-
тодестерилизацијеидезинфекције,радауасептичнимусловима,
припремехранљивихподлогаинадзорнадквалитетомистерил-
ношћуподлога,раствораидругихсупстанци.Овладаваначином
узимања,слањаиобрадеузорака,изолацијомиидентификацијом
медицински значајних бактерија. Савладава микроскопске тех-
нике и различите методе бојења препарата, методе култивисања
бактерија,биохемијскеисеролошкеидентификације,одређивања
осетљивостибактеријанаразличитеантибиотикеихемиотерапе-
утике,каоибрземетодезадоказивањеантигенабактеријаиизво-
ђењебиолошкогогледа.

Специјализантсавладаваследећевештине:
 –Прањеистерилизацијалабораторијскогпосуђа-изводи
 –Контролапроцесастерилизације-изводи
 –Припремаразличитиххранљивихподлога-изводи
 –Бојењабактерија-изводи
 –Имунофлуоресцентнетехникеубактериологији-изводи
 – Основни принципи узимања, чувања и слања клиничких

узораказабактериолошкаиспитивања –изводи
 –Микроскопирањеиинтерпретацијадиректнихмикроскоп-

скихпрепаратаразличитихклиничкихузорака-изводи
 – Брзе методе за доказивање бактеријских антигена у кли-

ничкимузорцима-изводи
 –Бактериолошкипрегледбрисевагуше,носа,ока,уха,усне

дупље-изводи
 –Бактериолошкипрегледспутума,секретаиаспирататрахе-

јеибронха-изводи
 –Бактериолошкипрегледпунктата,ексудата,гнојаибрисева

рана-изводи
 –Бактериолошкипрегледликвора-изводи
 –Бактериолошкипреглед секрета уретре, вагине и цервик-

са-изводи
 –Дијагностикаинфекцијаизазваниханаеробнимбактерија-

ма-изводи
 –Дијагностикаинфекцијаизазванихмикобактеријама-изводи
 –Хемокултура-изводи
 –Уринокултура-изводи
 –Копрокултура-изводи
 –Применасеролошкихтехникаубактериологији-изводи



 – Дијагностика инфекција изазваних спиралним бактерија-
ма-изводи

 –Дијагностикаинфекцијаизазванихстриктноинтрацелулар-
нимбактеријама-изводи

 –Дијагностикаинфекцијаизазванихмикоплазмама-изводи
 – Култивисање бактерија у аутоматизованим системима-из-

води
 –Испитивањеосетљивостибактерија на антибиотикеи хе-

миотерапеутикеinvitro-изводи
 –Испитивањеосетљивостимикобактеријанатуберкулоста-

тикеinvitro-изводи
 –Доказивањетоксинабактеријаinvitro-изводи
 –Биолошкиоглед-упознајесе
 –Молекуларнетехникекојесекористеудијагностицибакте-

ријскихинфекција –упознајесе

Вирусологија
У овој фази специјализације специјализант усваја знања о

начинуорганизацијевирусолошкелабораторијеиправнимрегу-
лативамарелевантним за њенрад.Упознаје се са  радом у ви-
русолошкој лабораторији у асептичним условима одговарајућег
нивоазаштите.Оспособљаваседавршинадзорнадквалитетоми
стерилношћусистемаћелија,раствораидругихреагенаса.Овла-
даватехникамаизоловањавирусаусистемимаживихћелија,ди-
ректнимииндиректнимметодамазањиховуидентификацијупри-
меномелектронскеиимуноелектронскемикроскопије,применом
имунолоских техникаимунофлуоресценцијеиELISA-е, односно
доказивања вируса коришћењеммолекуларних техника: ин ситу
хибридизације,PCR,RT-PCR,RT-QPCR,.генотипизацијемето-
домсеквенцирањавирусноггеномаимолекуларнерезистенције.
Такође,овладавасеролошкимтехникамазадоказивањевирусних
инфекција, техником  индиректне имунофлуоресценције, ELISA
тестовима,тестовимаавидитета,WesternblotiRIBAтехником.

Специјализантсавладаваследећевештине:
 –Изоловањевирусанакултурићелија-изводи
 –Изоловањевирусаупилећемембриону-изводи
 –Изоловањевирусапреколабораторијскихживотиња-упо-

знајесе
 –Доказивањевирусаприменомтехникеелектронскеииму-

ноелектронскемикроскопије –упознајесе
 –Доказивањевируснихантигена –изводи
 –Применасеролошкихметодаудијагностивируснихинфек-

ција:инхибицијахемаглутинације,реакцијавезивањакомплемен-
та, имуноензимски тестови –ELISA, методаимунофлуоресцен-
ције,Westernblot,RIBA –изводи

 –Тестнеутрализацијеукултурићелија –изводи
 –Тестнеутрализацијеналабораторијскимживотињама-упо-

знајесе
 –Применамолекуларнихтехникаувирусологијскојдијагно-

стициодекстракцијегеномадоре зултата:
 – хибридизација нуклеинских киселина, реакција ланчаног

умножавања –PCR,RT-PCR –изводи
 – ”real time” PCR, генотипизација и испитивање генетске

основерезистенцијенаантивируснелекове –упознајесе

Паразитологија
У овој фази специјализације, специјализант усваја знања о

начину организације паразитолошке лабораторије. Такође савла-
дава методе стерилизације и дезинфекције,  припреме хранљи-
вих подлога и надзор над квалитетом и стерилношћу подлога,
раствораидругихреагенаса.Овладаваначиномузимања,слања,
обраде и чувања узорака за паразитолошка испитивања, изола-
цијом и/или идентификацијом медицински значајних протозоа,
хелмината и артропода.Савладаваметоде прегледа крви, ликво-
ра,узоракаткива,излучевинаисекрета(столице,уринаидр.)на
различитепротозоеихелминтеморфолошкимпрепознавањемпа-
разита,доказивањемантигена,применомразличитихтехникабо-
јења и концентрације паразитских елемената у клиничким узор-
цима,култивисањем,биолошкимогледомидругимстандардним
паразитолошкимметодама,применомразличитихметодасероло-
шкедијагностике,каоиприменомметодамолекуларнебиологије.
Такођесеупознајесаосновамамедицинскеентомологијеимор-
фолошкимпрепознавањемнајважнијихвектораиузрочникаболе-
сти.Упознајесесаупотребоминсектицидаињиховимучинком.

Наосновустеченихзнања,сарађујесаклиничаримауправилном
изборуклиничкихузоракаивршиизборадекватнихдијагностич-
кихпаразитолошкихметода.

Специјализантсавладаваследећевештине
 –Припремањеипаразитолошкипрегледстолиценацревне

протозоеихелминте(нативнипрепарат) –изводи
 –Припремањеипаразитолошкипрегледстолиценацревне

протозоеихелминте(методеконцентрацијеибојења) –изводи
 –Узимањеипрегледперианалноготисканахелминте –изводи
 – Преглед дуоденалног сока и жучи на цревне протозое и

хелминте –изводи
 –Прегледуретралноги вагиналног секретанаTrichomonas

vaginalis(директанпрепарат,култивисање)-изводи
 –Изолацијацревнихамебаидругихпротозоа –изводи
 –ИзолацијаамебародоваNaegleriaiAcanthamoeba –изводи
 –Прегледуринана јајашистозома,припремаурина (изко-

лекције) –изводи
 –Прегледхистолошкихпрепаратанапаразите –изводи
 –Прегледсадржајаехинококнихцисти –изводи
 – Препознавање макроскопских карактеристика одраслих

хелминатаињиховихразвојнихоблика –изводи
 –Прегледкрвинамаларију –изводи
 –Прегледкрвинамикрофиларије,трипанозоме(крвнираз-

маз,густакап,концентрација) –изводи
 –Култивисањелајшманија –упознајесе
 –Техникабиолошкогогледа –упознајесе
 – Серолошка дијагностика паразитских обољења: ELISA

тест,тестдиректнеаглуниације,тестдиректнеииндиректнеиму-
нофлуоресценције,ISAGAтестидр. –изводи

 –Применамолекуларнихтехникаупаразитолошкојдијагно-
стици(PCRидр) –упознајесе

 –ПрегледпрепаратанаSarcoptesscabiei –изводи
 –ПрегледпрепаратанаDemodexsp. –изводи
 –ПрегледпрепаратанаPhthiriuspubis –изводи
 –ПрегледпрепаратанаPediculuscapitisicorporis-изводи
 –Прегледпрепаратанадругеartropode –упознајесе

Микологија
У овој фази специјализације, специјализант усваја знања о

начину организације миколошке лабораторије. Такође савладава
методестерилизацијеидезинфекције,радауасептичнимуслови-
ма,припремехранљивихподлога,раствораипуфера,надзоранад
квалитетомистерилношћуподлога,раствораидругихреагенаса.
Овладаваначином  узимања, слања, обрадеи чувањаузорака за
миколошкаиспитивања,изолацијомиидентификацијоммедицин-
скизначајнихквасница,плесниибифазнихгљива.Савладаваме-
тодепрегледакрви,ликвора,узоракаткива,излучевинаиекскрета
(столице,уринаидр.)наразличитегљивеморфолошкимпрепо-
знавањем, доказивањем антигена, применомразличитих техника
бојењаиконцентрацијегљивичнихелеменатауклиничкимузор-
цима,култивисањем,биолошкимогледомидругимстандардним
миколошкимметодама, применомразличитихметода серолошке
дијагностике, као и применом метода молекуларне биологије.
Такође савладава различите методе испитивања осетљивости на
антимикотике ин витро и интерпретацију ре зултата. На основу
стечених знања,  сарађује са клиничарима у правилном избору
клиничких узорака, врши избор адекватних дијагностичких ми-
колошкихметодаиучествујеуизборуоптималнеантимикотичне
терапије. Упознаје се са методама одређивања епидемиолошких
маркерагљиваизазивачаинтрахоспиталнихинфекција.

Специјализантсавладаваследећевештине
 –Избор,узимањеипрегледболесничкогматеријалазамико-

лошкипреглед:длака,струготинесакоже,нокатнеплочеидругих
узорака(нативанибојенидиректанпрепарат) –изводи

 –ПрегледпарепаратанаPnumocystisцаринии
 –Култивисањеболесничкогматеријалаприсумњинадерма-

тофите,кваснице,плесни,бифазнегљиве –изводи
 – Идентификација гљива на основу културелних и микро-

скопскихкарактеристика –изводи
 –Техникамикрокултурезаидентификацијугљива –изводи
 –Биохемијскаидентификацијаквасница-изводи
 –Тестгерминацијеитестпродукцијехламидоспора –изводи
 –Биохемијскеидругеметоде(осиммакроимикроскопских)

идентификацијеплесни –упознајесе



 – Доказивање специфичних антигена гљива у клиничким
узорцима –изводи

 –Испитивање осетљивости in vitro гљива на антимикотике
(дилуциони,дифузиониметод,Е-тест) –изводи

 –Применамолекуларнихтехникаумиколошкојдијагности-
ци(PCRидр) –упознајесе

 –Одређивањеепидемиолошкихмаркерагљиваизазивачаин-
трахоспиталнихинфекција –упознајесе

Имунологија
У овој фази специјализације специјализант усваја знања о

начинуорганизацијеимунолошкелабораторије,правнимрегула-
тивамарелевантним за њенрадиупознаје се са техничкимка-
рактеристикамалабораторијскеопреме.Усвајаосновнепринципе
узимања,чувањаислањаклиничкихузораказаимунолошкаис-
питивања.Савладаваметодеиспитивањахуморалногицелијског
имунскогодговора,имунохемијскетехнике,методесепарацијеи
идентификацијеимунскихћелијаиметодемолекуларнебиологи-
је.Такођесавладаваметодеприпремеразличитихантигенаисеру-
ма,каоиметодеконтролеквалитетаимунолоскихтестова.

Специјализантсавладаваследећевештине:
 –Имуноаглутинација –изводи
 –Имунодифузија –изводи
 –Имуноелектрофореза –упознајесе
 –Нефелометрија/турбидиметрија –упознајесе
 –ELISAтестови –изводи
 –Директнаииндиректнаимунофлуоресценција –изводи
 –Сепарацијалеукоцитанагустинскомградијентуинаосно-

вуповршинскихмаркера –упознајесе
 –Квантитирањелеукоцитаукомори,наразмазимаипроточ-

номцитофлуориметријом –упознајесе
 –ОдредјивањеукупнихиспецифичнихIgEантителаinvitro

 –упознајесе
 –Кожнепробекаснепреосетљивости –упознајесе
 –Изолацијануклеинскихкиселина –упознајесе
 – Рестрикциона дигестија, електрофореза и блотирање ну-

клиеинскихкиселина –упознајесе

Епидемиологија
У овој фази специјализације специјализант усваја знања о

поступцимазанадзориспречавањенастанка,каоисузбијањеза-
разнихболести,начинупријавезаразнихболестииепидемијаиса
тимувезизаконскимодредбама.Такођеупознајекалендаробаве-
зневакцинације,каоимерезаспречавањеширењаинфекцијакод
елементарнихнепогода,епидемијаикарантинскихболести.

Санитарнамикробиологија
У овој фази специјализације специјализант усваја основне

принципеузимања,чувањаислањаузораказасанитарнимикроби-
олошкипрегледхране,пијаћих,отпаднихибазенскихвода,вазду-
ха,предметазаопштуупотребу.Савладаваметодемикробиолошког
прегледаузетихузоракауциљуутрвђивањањиховеисправности.
Такође савладава методе за одређивање ефикасности дезинфици-
јенаса,каоиметодезаутврђивањеефикасностипоступакастери-
лизације.Упознајесесазаконскимодредбамаипрописимакојисе
односенамикробиолошкуисправностхране,пијаћих,отпаднихи
базенскихвода,ваздуха,предметазаопштуупотребуидр.

Специјализантсавладаваследећевештине:
 –Узимањеузоракаимикробиолошкипрегледнамирница –

изводи
 –Узимањеузоракаимикробиолошкипрегледразличитихвр-

ставода –изводи
 –Методамембранскефилтрацијеводе –изводи
 –Умножавањефагауводи –упознајесе
 –Бројањебактеријаигљивауваздуху –изводи
 –Утврђивањеприсуствабактеријскихтоксинаимикотокси-

наухрани –упознајесе

Клиничколабораторијскидео

Болничкемикробиолошкелабораторије
У току ове фазе стецијализације специјализант се упознаје

са радом болничких микробиолошких  лабораторија. Савладава
различителабораторијскеметодеитехникекојесекористезапо-
стављањедијагнозе,праћењетокаинфекцијаивршикорелацију

лабораторијскогналаза  саклиничкомсликом.Овладавапоступ-
цима за откривање, праћење и спречавањеширења интрахоспи-
талнихинфекција,методамазаодредјивањеосетљивостиизолова-
нихмикроорганизаманаантибиотикеи/илихемиотерапеутике in
vitroипратире зултателечењаболесника.Савладавапоступаказа
одређивањеепидемиолошкихмаркера.

Инфектологија
Специјализантовладаваметодамаузимањаразличитихкли-

ничких узорака, посебно крви за хемокултуру, крвног размаза и
густекапи,ликвораидр.,каоитранспортаклиничкихузоракадо-
бијениходпацијенатадомикробиолошкелабораторије.Оспосо-
бљавасезаправилнуинтерпретацијуре зултатамикробиолошког
налаза,адекватанизбортерапијенаосновуре зултатаиспитивања
осетљивостиинфективнихагенасанаантимикробнеагенсеимо-
ниторингтерапије.

Специјализантсавладаваследећевештине:
 – узимањематеријала од болесника за хемокултуру, урино-

културу,копрокултуру,биликултуруиликвор-изводи
 –узимањегустекапиикрвногразмазаодболесника-изводи
 –цитолошкипрегледликвора-изводи

Болничкахигијена
Специјализантсеупознајесаосновамаопштехигијене,хиги-

јенскогнадзорауболници,хране,водезапиће,проблемимакомунал-
нехигијенеиздравственеекологије.Стичесазнањаостепенуризика
хоспитализованихимунокомпромитованихболесникаоднастанка
болничких инфекција. Усваја принципе дезинфекције у болничкој
срединиисаветујеоприменинајадекватнијегдезинфицијенса.

Биохемијскаихематолошкалабораторија
Специјализантсеупознајесаосновниманализамауклинич-

којбиохемијиихематологији.

Трансфузиологија
Уовојфазиспецијализације,специјализантсавладавамето-

деконтролебиолошкихпродукатаиинфузионихраствора,каои
методезадоказивањеендотоксина.Савладаваметодеиспитивања
крвинатрансмисивнеагенсе.Упознајесесатрансплантационим
имунолошкимметодама.

42.Социјалнамедицина
(36месеци)

Наменаспецијализације
СпецијализантСоцијалнемедицинесетеоријскиипрактич-

нооспособљавазасамосталнопроцењивањездрављаиквалитета
животастановништваисвихвулнерабилнихгрупа,укључујућии
факторе који их одређују (социјални, економски, бихевиорални,
културни,политичкиидруги);запланирање,извођењеиевалуа-
цијупрограмаунапређењаздрављаузаједнициисоцијалногмар-
кетинга;запроценуздравственихпотребаиздравственезаштите
преманивоимаизавулнерабилнегрупе;запроценуиунапређење
свих карактеристика система здравствене заштите укључујући и
здравствену политику, здравствено законодавство, финансирање
и организацију, здравствене технологије, ефикасност и квалитет
здравственезаштите,каоизаприменувештинаменаџментанана-
ционалномиинституционалномнивоу.

Дужинатрајањаспецијализације 36месеци

Специјалистичкистаж
СпецијализантусеприуписуспецијализацијеизСоцијалне

медицинеодређујементоркојигапратитокомчитавогспецијали-
стичкогстажа.

Специјалистичкистажсесматраобављенимкадспецијали-
зантпрођекрозсвевидоветеоријскеипрактичненаставеиполо-
жиколоквијумеисавладавештинекојесупрограмомспецијали-
зацијепредвиђене.

Начинпроверезнањатокомдвосеместралнетеоријскенаставе
После сваког дела одслушане теоријске наставе специјали-

зантјеобавезандаположи10колоквијума:
1.колоквијумизепидемиологије
2.колоквијумизхигијене
3.колоквијумизмедицинскестатистикеиинформатике



4. колоквијумиз општег дела социјалнемедицине и јавног
здравља

5. колоквијум из процене здравља и квалитетаживота ста-
новништваифакторакојииходређују

6.колоквијумизпромоцијездрављаисоцијалногмаркетинга
7. колоквијум из система здравствене заштите и економике

здравства
8.колоквијумизздравственогзаконодавства
9.колоквијумизздравственеполитикеименаџмента
10.завршниколоквијумизСоцијалнемедицине

САДРЖАЈСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА
ИЗСОЦИЈАЛНЕМЕДИЦИНЕ

Теоријскеосновесоцијалнемедицине
(двосеместралнанастава) 9месеци

Савладавањевештинаизсоцијалнемедицине 21месец
Савладавањевештинаизпроценездравља,квалитетаживота

ифакторакојииходређују –3месеца

Савладавањевештинапроценездравственихпотребаиорга-
низовањаздравственезаштитепреманивоимаизапосебнепопу-
лационегрупе –2месеца

Савладавањевештинаизпромоцијездрављаиздравственог
васпитања –3месеца

Савладавањевештинапланирањаиевалуацијездравствених
програма –4месеца

Савладавање вештина менаџмента и здравствене економи-
ке (стратешкопланирање,вођење,комуницирање,организовање,
управљањересурсима) –5месеца

Савладавање вештина процене и унапређења квалитета
здравственезаштите –2месеца

Савладавање вештина процене здравствене технологије  – 2
месеца

Савладавање вештина из других области значајних за соц.
медицину –6месеца

Епидемиологија –2месеца
Медицинскастатистикаиинформатика –2месеца
Хигијена –2месеца

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДАУТОКУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛАСТ:СОЦИЈАЛНАМЕДИЦИНА УТРАЈАЊУОД21МЕСЕЦ
Број Називвештине Гледа Асистира Изводи
1 Међународнопоређењездравственогстањастановништва 1
2 ПроценаздравственогстањастановништваСрбијеузновеподатке 1
3 Проценаздравственогстањаокруга/градаузновеподатке 2
4 Проценаздравственогстањастановништваопштине 1
5 Коришћењеупитникакаоинструментазаприкупљањеподатака 1
6 Стандардизацијаопштестопеморталитетазасвеопштине 1
7 Анализавременскесерије(тренда)заизабранеиндикаторе 3
8 Планрадаздравственеустанове(болница,домздравља,кл.центар) 1
9 Планрадаслужбеунутарздравственеустанове 1
10 Менаџментпрограмомздравственепревентивнеинтервенције 1 1
11 Општаевалуацијапрограмаизабраногутачки10 1
12 Економскаевалуацијапрограмаизабраногутачки10 1
13 Одржавањестручногсастанкасатемом 1
14 Припрема,организујеидржипредавањезадецудо14година 1 2
15 Радумалојгрупи(сагојазнима,илидругимгрупама) 2 1 2
16 Здравствено-васпитниинтервју 2 2
17 Дефинисањеминималногскупаподатаказапраћењепрограма 1
18 Коришћењепостојећихдомаћихимеђународнихбазаподатакаоздрављу 1
19 Контролаквалитетарутинскиприкупљенихподатака 1
20 Анализаизворафинансирањауздравственомсистему,начиниплаћањапружаоцимауслугауздравству,показатељифинансирањасис-

темаздравственезаштите
1 2 2

21 Израчунавањетрошковазадефинисанездравственеустанове 1
22 Проценаквалитетарадазадвеиливишездравственихустанова 1
23 Испитивањесатисфакцијекорисниказдр.заштитепутеманкете 1
24 ИзвођењеSWОТанализезаменаџментздравс.установом 1
25 Израдастратешкогиоперативногпланаздравственеустанове 1 1

ОБЛАСТ:ЕПИДЕМИОЛОГИЈА(ЕП) УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА
Број Називвештине Гледа Асистира Изводи
27 Јавноздравственинадзор 2 1
28 Здравственипрегледи 1 1
29 Здравственинадзор 1
30 Вакцинација 5
31 Епидемиолошкообезбеђењеколектива 0 2
32 Контролаболичкихинфекција 0 2 1
33 Епидемиолошкоистраживањеуслучајупојавеболести 2 1 1
34 Обрадаподатакаприкупљенихепидемиолошкоманкетом 0 1 1
35 Предлагањемеразасузбијањеширењаболести 1 3 2
36 Контролареализацијемерасузбијања 1 2 2
37 Извештајиреферисањеоепидемији 1
38 Приказстањаикретањазаразнихидругихобољењаодзначајазапопулацију 0 2

ОБЛАСТ:ХИГИЈЕНА(ХИ) УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА
Број Називвештине Гледа Асистира Изводи
39 Бактериолошкоиспитивањеваздуха-узимањеузоракаипроценаквалитета 2 2
40 Санитарнаинспекцијаводнихобјеката-водовода,бунара,површинскихвода 1 1
41 Узимањеузораказафизичко-хемијскипрегледводе 1 1
42 Оценасанитарнохигијенскогстањауобјектимадруштвенеисхране-школскекухиње,ресторанаитд. 1 1 1



Број Називвештине Гледа Асистира Изводи
43 Оценасанитарнохигијенскихусловауобјектимазапроизводњуипрерадунамирница 1 1 1
44 Дезинфекција,дезинсекцијаидератизација 2 1 1

ОБЛАСТ:МЕДИЦИНСКАСТАТИСТИКАИИНФОРМАТИКА(СИ) УТРАЈАЊУОД1МЕСЕЦА
Број Називвештине Гледа Асистира Изводи
45 Приказивањестатистичкихподатака –табелирањеиграфичкоприказивање 5
46 Статистичкоописивањеподатака –релативнибројеви,мерецентралнетенденције,мереваријабилитета 5
47 Статистичкаанализаподатака 5
48 Практичнирадсакорисничкимпакетимазаобрадутекста,графичкимпакетима,статистичкимпакетима 1 1
49 Приказдобијенихре зултата 1 1
50 Статистичкозакључивање 1 1

УСТАНОВЕУКОЈИМАСЕСПРОВОДИПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗСОЦИЈАЛНЕМЕДИЦИНЕНАОСНОВУ
ПРЕЦИЗИРАНИХВЕШТИНА

Институција Реднибојевивештинакојесуприложенесаописоминивоом
извршења

Потребновремеумесецима

Медицинскифакултет –двосеместралнанастава 9
Окружнизавод/Институтзајавноздравље 3,4,5,6,7,10,11,12,13,31,32,33,34,35,36,37,38,45,46,47,48,49,50 12
ИнститутзазаштитуздрављаРепубликеСрбије –Батут 2,17,18,21,27,28,29,39,40,41,42,43,44 5
Заводзаздравственоосигурање 20,21 2
ИнститутзасоцијалнумеђавноздрављеиИнститутзасоцијалнумедици-
нуМедицинскогфакултета

1,24,25,26 2

ИнститутзасоцијалнумедицинуМедицинскогфакултета 47.49,50 1
ЗаводзастатистикуРепубликеСрбије 18,19 1
Домздравља 8,9,14,15,16,22,30 2
Клиничкицентар,Институтзаздравственузаштитумајкеидетета 8,9,22,23 2
Укупно 36

ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕСОЦИЈАЛНЕМЕДИЦИНЕ
(ДВОСЕМЕСТРАЛНАНАСТАВА)

Дужинатрајања:9месеци
Одржавањенаставе:Насвиммедицинскимфакултетимау

Србији
Начинизвођењанаставе:интерактивнапредавања,вежбе,

семинариииндивидуалнирад

Садржајнаставе:

Социјална меди
цина

 –Јавноздрављеисоцијалнамедицина.
 –Детерминантездрављаистиловиживота,социјалникапитал.
 –Међународноздравље.
 –Квалитетживотаповезансаздрављемињеговапроцена.
 –Проценаздрављастановништваифактораповезанихса
здрављем,.
 –Проценастањаифункционисањаздравственеслужбе
 –Проценаздравственихпотреба.
 –Здравственазаштитапреманивоимапревенцијеизапосебне
популационегрупе(женеидеца,радно-активностановни-
штво,стари,сиромашни,избеглостановништво,роми,људи
којиживесаинвалидитетом).
 –Здравственазаштитазасновананадоказима
 –Системиздравственезаштитеифинансирање
 –Реформесистемаздравственезаштите
 –Здравственеустанове
 –Здравственадокументацијаиевиденција
 –Економиказдравства.
 –Основездравственогзаконодавства,
 –Здравственаполитика,Европскиконтекстздравственеполитике
 –Менаџментуздравству,ивештинеменаџера
 –Стратешкоиоперативнопланирање
 –Комуникацијеуздравству
 –Сталноунапређењеквалитетауздравственојзаштити
 –Проценаздравственихтехнологија
 –Промоцијаздрављаиздравственоваспитање
 –Окружењазаздравље
 –Социјалнимаркетинг
 –Заједницаипартиципаторнеинтервенцијеузаједници

Епидемиологија  –Основнипојмовиидефиницијеуепидемиологији
 –Епидемиолошкимоделиболести
 –Природнитокболести
 –Агенс,домаћинсредина
 –Епидемиолошкеметоде
 –Скрининг
 –Типовиепидемијаиистраживањеепидемија
 –Епидемиологијазаразнихболести
 –Болничкеинфекције
 –Епидемиологијанезаразнихболести

Хигијена  –Загађењеживотнесредине(вода,ваздух,намирнице,бука,
земљиштеитд.).
 –Комуналнахигијена.
 –Прегледосновнихпрофесионалнихнокси.
 –Значајисхранеуочувањуздравља.

Медицинска ста
тистика

 –Дескриптивнастатистика.
 –Статистичкаанализа,вероватноћа,нормалнарасподела.
 –Испитивањезначајностиразлика.
 –Параметријскеаналитичкеметоде.
 –Непараметријскеаналитичкеметоде.
 –Анализапреживљавања.
 –Анализавременскихсерија.
 –Моделизапредвиђање.
 –Вишеструкарегресијаикорелација.
 –Комуникационоинформационетехнологије
 –Електронсказдравственадокументација
 –Менаџментздравствениминформационимсистемом

Утокуизвођењадвосеместралне(теоријске)наставеспеци-
јализантједужандаудоговорусаменторомрадинасакупљањуи
анализиподатаказасвојспецијалистичкирад.

43.Медицинарада
(48месеци)

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализацијаизмедицинерадатраје4године.
Прветригодинеспецијализацијеодвијајусекрозразличите

областиаутокудругеилитрећегодинеспецијализације,кандидат
похађатеоретскунаставу.

Последњагодинаспецијализацијепредстављена јеизборном
наставомизобласти закојусекандидатодлучиакоја јеувезис
његовомбудућомпрофесионалноморијентацијомуоквирумедици-
нерада;такође,токомовогпериода,студентодређенипроблемиз
медицинерадарешаваипрактичноипишућиспецијалистичкирад.

ФИЗИОЛОГИЈАРАДАСФУНКЦИОНАЛНОМ
ДИЈАГНОСТИКОМ
Трајање:6месеци

Циљ је да дефинише приступ анализи радногместа, дефи-
нишезахтеверадаипроцениначинистепенадаптацијехуманог
организманаоптерећењаизрада.

Уоквируфизиологијерадаспроводисеедукацијастудената
изследећихобласти:

I)анализарадаирадногместа –проценазахтеварадаиоп-
терећењанарадномместу,начинидентификацијеипостављање



критеријумазапризнавањепојединихраднихместазараднаме-
стаспосебнимусловиманараду;бићедатаиосноваергономије
радногместа.

II)адаптирањехуманогорганизмазахтевимаизрада(карди-
оваскуларнисистем,респираторнисистем...),физиологијамишић-
ногткива,енергетскапотрошњаприраду,основаергометријских
тестова у циљу оцене физичког радног капацитета испитаника,
анализамишићнесилеииздржљивости,анализастањапериферне
микроциркулације; биће дефинисана основа физиологије замора
каоиосновниконцептиергономијеумедицинирада.Бићеобра-
ђениимодерниставовиувезихуманеисхранекаоиадаптације
истепотребамаизрадакаоифизиолошкипроблемиприрадуу
сменама.Посебнатемаћебитипсихофизиологијарада.

III)спровођењеиинтерпретацијаосновнихтестовафункцио-
налнедијагностике(ЕКG,спирометрија,радсОртхо-ратером,ис-
питивањеколорногвида,акомодацијеиконвергенције,испитива-
њевидногпоља;испитивањестањачуласлухасаинтерпетацијом
аудиограма,интерпретацијаре зултататестованеуропсихолошких
инеурофизиолошкихметодаумедицинирада,спровођењеитума-
чењере зултатаалерголошкогтестирања).

Проверазнања
Колоквијумнакрајуобласти

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Трајање:2месеца

Циљједаупознастудентасосновнимконцептима,значајем
ипрактичномимплементацијомепидемиологијеуМР.

Уоквируепидемиологијеспроводисеедукацијастуденатаиз
следећихобласти: основа епидемиологијеициљевиумедицини
рада,мереучесталостипоремећајаздравља,проценаекспозиције
уепидемиологији,врстеепидемиолошкихстудија,проценавалид-
ностиипрецизности у епидемиолошким студијама, узрочност у
епидемиологији.ПрактичнипримериизепидемиологијеуМР.

Проверазнања
Колоквијумнакрајуобласти

ИДЕНТИФИКАЦИЈАИПРОЦЕНАРИЗИКА
Трајање:3месеци

Превенција оштећења здравља радника почиње на радном
месту,препознавањемштетности,анализомуслованарадуииз-
налажењемметодазањиховопревазилажење.Едукацијастудента
усмерена је на упознавање професионалних штетности, њихово
мерење, процену експозиције, разумевање односа доза-ефекат и
постављањелимита концентрацијаилидозаштетнихматерија у
савременимибудућимтехнологијама.

ЦИЉ
Циљедукацијејеидентификацијаризикаипроценаекспози-

цијеиначинаелиминацијештетнихутицајарадногпроцеса.

ГЛАВНЕТЕМЕ
*анализарадногместаираднеоколине
*анализанепосреднеживотнеоколине
*снимање –описпроцесарада
* професионалнештетности: физичке, хемијске, биолошке,

психосоцијалне
*канцерогенематеријеураднојиживотнојсредини
*мерењаштетности,MDK,мониторинг
*климатскифактори
*проценаекспозицијерадника(концентрације –интензитет

штетности,дистанца,проведеновреме)
*биолошкимаркериекспозицијеипроценабиолошкихефе-

катаекспозиције,биолошкимониторинг
*ергономскипроблемиирешења
*етиолошкаиепидемиолошкадијагнозапоследицаекспози-

ције
*изналажењеадекватнихмеразаштите –колективнаипер-

соналназаштитнаопреманараду
* постављање валидних критеријума за заштиту здравља

радника
*организацијарадногпроцесаиповећањепродуктивности

Проверазнања
Колоквијумнакрајуобласти
Семинарскирад:анализаједноградногместасаописомрад-

ногпроцеса,штетности,мерења,проценаекспозиције.Радбибио
практичнаприменазнањастеченогиприменавештина.

МЕНАНЏМЕНТУМЕДИЦИНИРАДА
Трајање:1месец

Препознавање потребе фирме односно послодавца је неоп-
ходнодасепрепоручипословнипланрадиповећањапродуктив-
ностикроззаштитуздрављарадника.Посебнокадасерадиоуво-
ђењуновеопремеи технологијепотребно је заштититирадника
алиипослодавцаодконсеквенци којебисносиозбогоштетних
захтеварадника.Поштовањепрописаиззаштитенарадуизага-
ђењараднеанарочитоширеживотнеоколинеускладусановим
законимаиконтроласпровођењапотребнихмеразаштите.

ЦИЉ
Испитивањеновихтехнологијаираднихпроцесасааспекта

заштитерадникаипрепорукеруковаоцимаипослодавцима.

ГЛАВНЕТЕМЕ
*комуникација
*организацијарада
*самозаштита
*мотивација
*професионалнаселекција
*прописи,законодавствоиетика

Вештине
 –непосредноучествовањеусачињавањууговорасарадним

организацијама
 –разматрањезахтеваиписањепонуде
 –предлогпрограмаиуговора
 –сачињавањеизвештаја,писањеелабората
 –извођењезакључака,писањепредлогаипрепорука

РАДИОЛОШКАЗАШТИТА
Трајање6недеља

Обухвата едукацију из области утицаја радиоактивности на
становништвоипосебнолицакојасупрофесионалноизложенајо-
низујућимзрачењима.Јонизујућезрачењејесвевећипроблемобзи-
ромнасвевећуприменуумедицини,индустријиуредовномрадуи
уванреднимприликамаизахтевапосебнупажњуизаштитујерсу
њемуизложениираднициипацијентиицелокупностановништво
аидиректанјеузрокповећанојинциденцималигнихмолестиусве-
туипосебанризикзапопулацијузбогпоследицаинапотомству.

ЦИЉ
Континуиранопраћењадозаипоследицаиблаговременаза-

штита,апресвегапревенцијапоследица.

Главнетеме
*Радиоактивностуживотнојоколини
*Дозиметрија
*Радијационаоштећења
*Деконтаминација
*Заштитаодзрачења

Вештине
 –личнадозиметрија
 –биодозиметрија
 –гамаспектрометрија
 –периодичнипрегледиипроцена ризика у радника у зони

зрачења
 –циљанипрегледилицасаконтаминиранихместа

Проверазнања
Колоквијумнакрајуобласти

МЕДИЦИНСКАСТАТИСТИКАУМЕДИЦИНИРАДА
Трајање:2недеље

Циљмодулаједаукаженазначај,начинприменеитумачење
најзначајнијих метода у параметарској и непараметарској стати-
стициуциљуобрадере зултатаистраживањакаоинаначинтума-
чењадобијенихре зултата.



Токоммодулабићеобрађениследећетематскејединице:дефи-
ницијаикласификацијастатистике,основнистатистичкипојмови,
сређивање,груписање,табеларноиграфичкоприказивањеподата-
ка.Методстатистичкогописивања.Релативнибројеви.Мерецен-
тралне тенденције.Мере варијабилитета.Мере облика расподеле
фреквенција. Мере корелације, Теоријске расподеле вероватноћа.
Нормалнаибиномнарасподела.Статистичкаанализа.Оцењивање
популационих параметара и тестирање хипотеза,Процена значај-
ностиразликепараметарскимметодама.Проценазначајностираз-
ликенепараметарскимметодама (заснованимнаранговима).Про-
цена значајности разликенепараметарскимметодама (заснованим
научесталостима).Статистичкаконтролапридруженихфакторау
таблицамаконтингенције-идентификацијаиквантификацијафакто-
раризика,Најчешћекоришћеникомпјутерскипрограмизаобраду
текстаислика,застатистичкуанализуизапрезентацијурезултата

Проверазнања
Испит/колоквијумизпредметаМедицинскастатистикапола-

жесеписменоиусменопричемујеписменидеоиспитакласифи-
кациони.

ПРЕВЕНЦИЈАПРОФЕСИОНАЛНЕПАТОЛОГИЈЕ
Трајање:10месеци

Развојтехнологијеузначајнојмерисмањиојештетностико-
јимасураднициизложенинасвојимраднимместимаато јере-
зултовало смањењем броја професионалних обољења и повреда
нараду.Променеутехнологијиузроковалесуипојавуобољења
којасеранијенису јављалапасеиненалазеналистамапрофе-
сионалних болести као и промену структуре болести у вези са
радом.Едукацијаспецијализанатамедицинерадауобластипре-
венцијепрофесионалнепатологијепредвиђадасепосебнапажња
усмерикапревенцијиобољењаувезисарадомипрофесионалних
болести.Поредтога, знатанфондчасовабићепосвећендијагно-
стичкимпроцедурамакојеомогућавајуранудијагностикуирану
рехабилитацијуовихобољењаиумањојмерињиховутерапију.

Циљевипревенцијепрофесионалнепатологије
 –Оспособљеностлекаразаизвођењекомплетногпрегледау

службимедицинерада
 –Оспособљеностлекаразасамосталнуизрадупрограмаис-

питивањапремаштетностимакојимајепацијентизложен
 –Оспособљеностлекаразасамосталнообављањеранедијаг-

ностикепрофесионалнихобољења,болестиувезисрадомипо-
вреданараду

 –Оспособљеностлекаразасамосталнообављањепревенције
професионалнихобољења,болестиувезисрадомиповреданараду

 –Оспособљеностлекаразасамосталнообављањеоценерад-
не способности кодпрофесионалних обољења, болести у вези с
радомиповреданараду

 –Информисаност о програмима рехабилитације професио-
налнихобољења,болестиувезисрадомиповреданараду

 –Оспособљеностлекаразаизрадупрограмаранерехабили-
тацијеипревенцијепрофесионалнихобољења,болестиувезис
радомиповреданараду

Главнетеме
 –Превенцијапрофесионалнихобољења,болестиувезисра-

домиповреданараду
 –Дијагностикапрофесионалнихобољења,болестиувезис

радомиповреданараду
 –Терапијапрофесионалнихобољења
 –Оцена радне способности код професионалних обољења,

болестиувезисрадомиповреданараду
 –Рехабилитацијапрофесионалнихобољења,обољењаувези

срадомиповреданараду

Вештине
 –Извођењепрегледаумедицинирадасапосебнимфокусом

нараднуанамнезу
 –Оспособљеностзаранудијагностикупрофесионалнихобо-

љења,обољењаувезисрадомидијагностикуповреданараду
 –Извођењескринингофталмолошкогпрегледакојиукључу-

јепрегледорторејтером,прегледочногднаитумачењерезултата
 –Извођење скрининг оториноларинголошког прегледа који

укључујеаудиометријусатумачењемре зултатаиизрачунавањем
степенаоштећењеслуха

 –Извођење скрининг неуропсихијатријског прегледа са ту-
мачењемре зултата

 –Извођењескринингортопедскогпрегледасатумачењемре-
зултата

 –Прављењепрограмаиспитивањапремаштетностимакоји-
мајерадникизложенилићебитиизложен

 –Узимањебиолошкогматеријалазалабораторијскеитокси-
колошкеанализе

 – Интерпретација ре зултата лабораторијских и токсиколо-
шкиханализа

 – Израда програма превенције професионалних обољења,
обољењаувезисрадомиповреданараду

 –Израдапрограмаранерехабилитацијеуциљупревенције
настанкапрофесионалнихобољења,обољењаувезисрадомипо-
вреданараду

 –Израдапрограмапосебнезаштитевулнерабилнихгрупау
циљупревенцијенастанкапрофесионалнихобољења,обољењау
везисрадомиповреданараду

 –Препознавање алерголошких обољења повезаних са про-
фесионалномекспозицијомипревенцијањиховепојаве

 –Извођењеиинтерпретација електрокардиограмаи спиро-
метрије

 –Познавањеосновасаелектрофизиолошкедијагностикеса
основаматумачењаре зултата

 –Обученостзатерапијупрофесионалнихобољења
 –Познавањеиндикацијаипринципарехабилитацијепрофе-

сионалнихобољења,обољењаувезисрадомиповреданараду.
 –Извођењеоценераднеспособностипрофесионалнихобо-

љења,обољењаувезисрадомиповреданараду

Проверазнања
 –Проверапрактичнеоспособљеностизаизвођењеитумаче-

њере зултата:
 –Офталмолошког
 –Оториноларинголошког,
 –Неуропсихијатрисјког
 –Ортопедскогпрегледа
 –Електрокардиограма
 –Спирометрије

 –Колоквијуми:
 –Професионалнаобољењаплућа
 –Професионалнатоксикологија
 –Општаобољења
 –Радиолошказаштита
 –Професионалнапатологија

 –Семинарскирад:
 –Програмпревенцијепрофесионалнихобољења,обољења
увезисрадомиповреданарадууодређенојраднојор-
ганизацији

 –Програмранерехабилитацијеуциљупревенцијенастан-
капрофесионалнихобољења,обољењаувезисрадоми
повреданарадууодређенојраднојорганизацији

ЕКОЛОГИЈАРАДА
Трајање:6месеци

Циљеви:
1.Идентификацијаипроценапрофесионалнихштеностипо

здрављезапосленихнараднимместимасаповећанимризиком;
2.Евалуацијаефекатапрофесионалнихштеностиназдравље

запослених;
3.Упознавање саметодама личне и колективне заштите од

професионалнихризикапоздрављезапослених;
4.Унапређењеквалитетараднесредине –елиминацијаире-

дукцијаризикапоздрављезапосленихнараднимместима;
5.Коришћењеиизрадабазеподатакаоприсутнимризицима

нараднимместимауразличитимгранамаиндустрије,рударстваи
услужнихделатности;

6.Утицајиндустријскихизворанаживотнуоколину(средину).
Главнетеме:
1.Упознавањесаризициманараднимместимауразличитим

гранамапривредеињиховимфизичким,хемијскимидругимка-
рактеристикама:

a)физичкеприроде(бука,вибрације,снижениповишенба-
рометарскипритисак,нискаивисокатемпература,јонизујуће,не-
јонизујућезрачењеидруго);



b)хемијскеприроде(метали,токсичнигасови,органскирас-
тварачи,пестицидиидруги)

c)биолошкеприроде
1.Врстепрашине,њениефектинаорганизамекспонованих
2.Микроклимаиоценамикроклиматскихуслованарадном

месту;
3.Осветљеностиврстеосветљеностирадногместа
4.Мониторингризикасараднихместаукључујућифизичке,

хемијске,биолошкеиергономскеризике(врстемониторинга,ме-
тодеузорковања);

5.Принципимерењазвука,буке,микроклиматскамерења,то-
плотногзраћења,вибрација,јонизујућихинејонизујућихзрачења;

6. Методе мерења прашине у радној и животној околини
(средини);

7.Методемерењахемијскихагенасаураднојиживотнојоко-
лини(средини)(колориметријске,ифотометријскеметоде,гасна,
течна, јонска, атомско-апсорпциона спектрометрија, електронска
трансмисионамикроскопија,идруге);

8. Методе мерења биолошких агенаса (бактерија, вируса,
гљивицаипротозоа)ураднојиживотнојоколини;

9.Максималнодозвољенеконцентрације,дозеинивоиурад-
нојиживотнојсредини;

10.Проценаиндивидуалнеекспозицијезапосленог;
11.Упознавањесановимтехнологијамаињиховогутицајана

раднуиживотнуоколину;
12.Хигијенскаоценарадногместа;
13. Претходни прегледи (обим прегледа и батерија тестова

приразличитимекспозицијама);
14.Периодичнипрегледизапосленихнараднимместимаса

повећанимризиком(обимпрегледаибатеријатестоваприразли-
читимекспозицијама);

15.Другипрегледизапосленихумедицинирада(циљании
систематски);

16.Организација здравственогнадзора зараднике експоно-
ванепрофесионалнимризицима;

17.Упознавањесазаконскимпрописимаодзначајазапроце-
нуризикаихигијенскуоценурадногместа(закониСрбијеиЦрне
Горе,међународнипрописи,домаћиимеђународнистандарди)у
овојобласти.

Ве шти не:
Микроклиматскамерења
Учешћеуверификацијираднихместасапосебнимусловима

рада
Анализарадногместа
Мерењеосветљеностираднихместа
Мерењеинтензитетаифреквенцијебукеураднојсредини
Мерењезапрашеностираднесредине
Узимањеузоракаатмосферезатоксиколошкохемијскаиспи-

тивања
Интерпретацијарезултатахигијенскихмерењараднесредине
Евалуацијаутицајаусловараданаздравственостањеирадну

способност
Проверазнања:
Практичнииспит –радсаапаратимазамерењемикроклиме,

буке,осветљености,
Усмениколоквијум
Трисеминарскарада:1.Проценаризикарадногместаухе-

мијскојиндустрији
2.Проценаризикарадногместаурударсву
3. Евалуација ефеката професионалнихштетности на здра-

вљеекспонованихрадника

ОЦЕНАРАДНЕСПОСОБНОСТИ
Трајање:4месеца

Увод:
Оцена радне способности (ОРС) представља процес ус-

кљађивања физичких, сензорних и менталних капацитета чове-
касаусловимарадаизахтевимарадногместа.Онајенеопходна
приликом заснивања радног односа, при периодичном прегледу
радника, при промени технологије на радномместу ако се нови
технолошкипроцесбитноразликујеоддотадашњег,припривре-
менојспреченостизарадуследболестиилиповредеикодпотребе
остваривањанекогодправаизпензијскогиинвалидскогосигура-
њазапослених.

ОсновнипринципкогасетребадржатиприОРСједа језа
квалитетну оцену радне способности потребно: детаљно позна-
ватипсихофизичкеисензорне (биолошке)способностирадника,
комплетнопознаватиуслове,ризикеизахтеверадногместа,аза-
тим,ускладитиподаткеизоведвегрупе

Циљеви:
1.Обезбедитидасенараднаместазапослеособекојенемају

контраиндикацијезарад;
2.Променарадногместаипрекидекспозицијепрофесионал-

нимризицимауслучајевимакадсекодзапосленоградникаутврде
оштећењаздрављакојагачиненеспособнимзадаљираднасада-
шњемрадномместу

3. Остваривање права по основу пензијског и инвалидског
осигурањауслучајусмањењаилигубиткараднеспособности

Главнетеме:
1.Претходнипрегледи –оценараднеспособностизарадна

местасаповећанимризиком;
2.Периодичнипрегледи –оценараднеспособностизапосле-

нихнараднимместимасаповећанимризиком;
3.Оценараднеспособностикодосталихпрегледанезапослених
4.Оценараднеспособностикодтрајногоштећења здравља

услед болести и повреда ради вештачења и остварења права у
фондуПИО

5.Оценатрајањапривремененеспособностизарад
6.Оцена радне способности у осталим случајевима (у суд-

скимспоровима,способностзаобављањевојнеслужбе,бављења
спортомислично)

7.Процена последицаповреда и професионалних обољења
нараднуспособност

8.Оценараднеспособностивозачамоторнихвозила
9.Оценараднеспособностилетачкогособља
10. Оцена радне способности запослених на пловилима на

води
11.Оцена радне способности вулнерабилних група (жена у

трудноћи,омладине,старијихособа,хендикепираних)
12.Узроциинвалидности
13.Компензацијекојесепозаконуобезбеђујуинвалидима
14.Упознавањесазаконскимпрописима РепубликеСрбије

одзначајазаоценураднеспособностикаоимеђународнимпро-
писима.

Вештине:
Радулекарскимкомисијама
Обрадапацијенатаоболелиходвибрационеболести
Обрадапацијенатаоболелиходдругихболестиувезисарадом
Оценараднеспособностикодоболелиходопштихобољења
Обрада пацијената оболелих од хроничног бронхитиса или

бронхијалнеастме
Обрадапацијенатакодкојихпостојисумњадаболујуодпне-

умоконизе
Обрадапацијенатасадругимреспираторнимобољењима
Оцена радне способности код оболелих од пулмолошких

обољења
Обрада пацијената трованих оловом на својим радним ме-

стима
Обрадапацијенататрованихметалнимпарамаипрашином
Обрадапацијенататрованихорганскимрастварачима
Обрадапацијенатасасумњомдасерадиодругимтровањима
Оценараднеспособностикодтоксиколошкихслучајева
ИспитивањевидаОrtho-rater-ом
Испитивањеадаптацијенатаму
Испитивањеколорногвида
Аудиометрија
Израчунавањеипроценаоштећењаслухаиодређивањетеле-

сногоштећења
ИспитивањеВестибулариса
Оцена радне способности код неуропсихијатријских боле-

сника
Електронеурографске методе испитивања периферног нер-

вногсистема
ЧитањеRtg.снимкаплућа
ЧитањеRtg.снимакакоштано-зглобног
Одабирање материјала за припрему специфичних алергена

сарадногместа
Алерголошкокутанотестирање



Оценараднеспособностикодоболелиходалергијскихболести
Оценараднеспособностикодоболелиходкоштанозглобних

обољења
Бројање еритроцита, леукоцита, тромбоцита, ретикулоцита,

BPE,Hеinz-теl.леукоцитарнеформуле
Анализаурина
Одређивањеконцентрацијеметалаубиолошкомматеријалу
ОдређивањеконцентрацијеCOукрви
Одређивањеконцентрацијебиолошкихиндикатораекспози-

цијеорг.растварач
Учешћеурадудругостепенекомисијезаболовање
Учешћеурадудругостепенекомисијезаупућивањенареха-

билитацију
Евалуацијабихемијскихитоксиколошкихре зултата
Лечењеакутнихобољењарадника
Пружањепрвепомоћикодповреденараду
Лечењеихирушкозбрињавањелакшихповреда
Лечењеболестиувезисарадом
Проверазнања:
Практичнииспит –обрадаслучајагдесетражиОРС
Усмениколоквијум
Трисеминарскарада:
1.Утврђивањеузрокаинвалидностиунекомпредузећусред-

њевеличинеуСрбији
2.Трајањеморбидитетногапсентизма
3.Евалуација оцене радне способностинаконпериодичних

прегледарадника

ПРВАПОМОЋУМЕДИЦИНИРАДА
Трајање:2недеље

Имајућивидуекспанзијуразличитихтехнологијаунашојзе-
мљи(савремених,мањесавременихионихкојесузастареле)са
једнестранекаоипотенцијалнеризикекојеносесасобом,циљје
едуковатилекарекојисуунепосреднојблизинитаквихраднихме-
стадамогубрзоиадекватнодаукажупрвумедицинскупомоћ.У
томциљуизвршичесетеоретскаедукацијакадракаоинизвежби
налуткамафантомимакојисеодносенаCPR,принципиинтуба-
ције,ургентнодавањепарентералнетерапије,алиинаљудимакао
штоједемонстрацијакомаположаја.

Главнетеме
Пружањепрвепомоћикодакутнихихроничнихтровања
Пружање прве помоћи код акутних и хроничних стања ре-

спираторногтракта
Пружањепрвепомоћикодповреданараду
Прва помоћ код каустичног и корозивног деловања (базе и

киселине)
Значајидужинаобсервације

Вештине
ИзвођењеCPR
Принципиинтубацијесадемонстрацијомизвођења
Демонстрацијакомаположаја
Принципидавањапарентералнетерапије
Начинизаустављањакрварења(Esmarhovapoveska)
ПопуњавањелистезаEsmarhovupovesku

Проверазнања:
Практичнииспитиликолоквијум

ПРОФЕСИОНАЛНИТРАУМАТИЗАМИЗАШТИТА
Трајање2недеље

Едукацијасесастојиизупознавањаузрокаповредауновим
технолошкимпроцесимаиприрадунасавременојопремиима-
шинамакаоиразвијањазаштитнихсредставасациљемдасесма-
њибројизгубљенихраднихдана, односноизостанак сапослаи
боловања.Заштитуурадномпросторуиорганизацијупослатреба
подићинанивокојимћесеупотребаличнихзаштитнихсредстава
смањитинанајмањумеру,атамогдесунеопходна,требадаима-
јумаксималнаергономскарешењатакоданесметајурадникуза
постизањенормеадаистиовременопружајуадекватнузаштиту.

Главнетеме
 –узроциповреда
 –условиповређивања
 –законскипрописиозаштитинарадуиправимарадника
 –апсентизам

 –праћењеучесталостиитежинеповредаупојединимпри-
вреднимгранама

 –превенцијаповређивања
 –техничказаштита
 –личназаштита

Проверазнања
Семинарскирадгдебисеприменилестатистичкеметодеиз-

рачунавања индекса фреквенције, тежине, последица и предлог
меразаштите.

ПРОМОЦИЈАЗДРАВЉА
Трајање:2недеље

Обухв ата едукацију студената како да на најсликовитији
начинспроводе здравственоваспитањепре свегарадникаурад-
ниморганизацијамарадиразвијања свестио самозаштити.Како
ихупознатисаризицимарадаикакосемогуизбећи,какоподићи
степенмотивацијеиконцентрацијезасвојпосао.Такође,вођење
„здравог”животаи ванрадног временаинапуштањелошихна-
вика,пушење,алкохолизма.Методепромоцијездрављабилебиу
видуорганизацијепредавањаурадниморганизацијамаидиспан-
зеримамедицинерадакојићеспроводитиздравственоваспитање
натерену.

ЗАШТИТАЖЕНАУРЕПРОДУКТИВНОМПЕРИОДУ
Трајање:2недеље

Посебнупажњуобратитинаризикекадасуупитањуженеу
репродуктивномпериодуизначајњиховезаштитеобзиромнамо-
гућепоследиценапотомству.

ДВОСЕМЕСТРАЛНАНАСТАВАИИЗРАДА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГРАДА12МЕСЕЦИ

КОЛОКВИЈУМИ
1. ФИЗИОЛОГИЈА РАДА СФУНКЦИОНАЛНОМДИЈАГ-

НОСТИКОМ
2.ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
3.ИДЕНТИФИКАЦИЈАИПРОЦЕНАРИЗИКА
4.МЕДИЦИНСКАСТАТИСТИКА
5.РАДИОЛОШКАЗАШТИТА
6.ПРОФЕСИОНАЛНАТОКСИКОЛОГИЈА
7.ОЦЕНАРАДНЕСПОСОБНОСТИ
8.ПРОФЕСИОНАЛНЕБОЛЕСТИ
9.ЕКОЛОГИЈАРАДА
10.ПРОФЕСИОНАЛНИРАК
СЕМИНАРИ
1.Семинарски рад: анализа једног радногместа са описом

радног процеса, штетности, мерења, процена експозиције. Рад
бибиопрактичнаприменазнањаиприменавештинастеченогиз
области:ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА И ПРО ЦЕ НА РИ ЗИ КА

2. Семинарски рад ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРАУМАТИЗАМ,
ПОВРЕДЕНАРАДУ,гдебисеприменилестатистичкеметодеиз-
рачунавања индекса фреквенције, тежине, последица и предлог
меразаштите.

3.СеминарскирадУтврђивањеузрокаинвалидностиунеком
предузећусредњевеличинеуСрбији

4.СеминарскирадТрајањеморбидитетногапсентизма
5.СеминарскирадЕвалуацијаоценераднеспособностина-

конпериодичнихпрегледарадника
6.Семинарскирад:ПРОФЕСИОНАЛНАБОЛЕСТ –приказ

случаја
НАПОМЕНА:
1.Gод.одморисекористеподоговорусарадноморганизаци-

јомувремераспуста,адужинасеодбијаодобластикојесупред-
виђенедатрајунајдуже,аподоговорусаментором

2.Специјалистичкирадсерадиувремедвосеместралнена-
ставе.

44.Општамедицина
(48месеци)

Циљспецијализације
Специлазација Опште медицине треба да омогући специ-

јализанту стицање знања и вештина потребних за превенцију,



дијагностику, лечење и рехабилитацију најчешћих обољења код
свихчлановапородице.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализација трајеукупно4 године (48месеци)одчега

специјализантпроводи:
 –24месецауоквируклиничкогделагдесетеоријскиипрак-

тичнооспособљава за збрињавањеводећихклиничких ентитета,
набазиутврђеногпрограма,и

 –24месецауоквируамбулантногделагдесеузнепосред-
нинадзорментора,специјалистуопстемедицине,обучавауДому
здравља,застицањазнањаивештинапотребнихзаопштумеди-
цину.

Праћењеипроверазнања
Континуиранупроверу знања  вршенадлежнируководилац

наставе и наставник клиничког премета предвиђеног програмом
односнонадлежнименториуДомуздрављатокомсеминара,ра-
дионицаисвихвидовапрактичнеедукације..

Проверазнањавршисеикроз4обавезнаколоквијумаупи-
санојформизапроблематикуиз:

1.Општемедицинеуужемсмислусапретклиничкимдисци-
плинама(Социјалнамедицина,Хигијена,Здравственоваспитање;
Медицинскаистраживања,Епидемиологија)иМедициномрада

2.Интернистичкихдисциплинасаклиничкомфармакологи-
јом,физикалноммедицином,балнеоклиматологијом

3.Хирургије,онкологије,офталмологије,оториноларинголо-
гије,неурологијеипсихијатрије

4.Гинекологије,педијатрије, геријатријесагеронтологијом,
инфективнихболести,дерматовенерологије,Судскемедицине.

Редослед полагања колоквијума је променљив у зависно-
стиодвременаукључивањанаспецијализацијуодноснонаставу.
Успехсеоцењујепоистимпринципимакаоипредиспитнитест
(60%тачниходговора)ауиндексуписујеПоложио/ла.

Свакиспецијализантјетокомспецијализациједужандауче-
ствујенанаучнимскуповима,научноистраживачкимпројектима
ипубликовањубарем2радаучасописимаилизборницима.

Програмспецијализације
Кли нич ки део

Интернамедицина 6месеци Инфективнеболести 2месеца
Хирургија 3месеца Педијатрија 3месеца
Гинекологија 3месеца Психијатрија 1месец
Неурологија 1месец Дерматологија 1месец
Ортопедија 1месец Офталмологија 1месец
ОРЛ 1месец Онкологија 1месец

Ам бу лант ни део 24месеца
Уоквируамбулантногделаобавезнисусеминарииз јавног

здравстваутрајањуод12недељаито:
 –социјалнамедицина 4недеље
 –статистикасаинформатиком 4недеље
 –хигијена 2недеље
 –епидемиологија 2недеље

Двосеместралнанастава
Оптималноједаитеоријскаедукацијатрајетокомсве4го-

дине специјализације кроз уводна предавања, семинаре и ради-
онице уз активно учешће самих специјализаната који би за све
време специјализације требали бити ослобођени обавеза према
матичнимустановамаавезанизаустановезадуженеодФакултета
заедукацију.Уњимабибарједнанданнедељнотзв.“академски”
дан,биорезервисанзатеоријскунаставууместокласичнихпреда-
вања.Доксенестекнууслови,двосеместралнанаставатребада
будетокомједнеоддвегодинекојеспецијализантпроводинакли-
никамаФакултетаузрелативносразмернопокривањесвихобла-
стипредвиђенихспецијализацијом:

Област часова
Хигијенасамедицинскимекологијом 12
Медицинскаинформатика 12
Медицинарада 10
Епидемиологија 8
Социјалнамедицина 8
Здравственоваспитање 8
Судскамедицина 8

Област часова
Физикалнамедицинаирехабилитација 12
Балнеоклиматологија 4
Онкологија 20
Клиничкафармакологија 8
Оториноларингологија 8
Офталмологија 8
Психијатрија 12
Неурологија 14
Хирургија 40
Алергологијаиимунологија 8
Пулмологија 24
Кардиологија 48
Гастроентерологија 32
Ендокринологија 12
Хематологија 8
Нефрологија 16
Реуматологија 20
Геријатријаигеронтологија 12
Инфективнеболести 24
Дерматовенереологија 8
Педијатрија 40
Гинекологијаиакушерство 40
Опстамедицина 80

Праћењеипроверазнања
Континуиранупроверу знања  вршенадлежнируководилац

наставе и наставник клиничког премета предвиђеног програмом
односнонадлежнименториуДомуздрављатокомсеминара,ра-
дионицаисвихвидовапрактичнеедукације.

Проверазнањавршисеикроз4колоквијумауписанојфор-
мизаклиничкепредметеиамбулантнидеоспецијализацијепред-
виђенепрограмом..

Свакиспецијализантјетокомспецијализациједужандауче-
ствујенанаучнимскуповима,научноистраживачкимпројектимаи
публиковањубарем2радаучасописимаилизборницима.

Завршетакспецијализације
Ментор специјализације Опште медицине закључује да је

специјализација завршена на основу доказа о завршеном специ-
јалистичком стажу у целини по утврђеној структури и трајању,
доказаоуспешноположена4колоквијума,доказаоактивномуче-
шћунанаучнимскуповимаипубликованимрадовимаинаоснову
увидаустеченазнањаивештине.Потребнеподаткементордобија
изиндексаспецијалистичкогстажа.Специјализацијасезавршава
специјалистичкимиспитом.

Програмспецијализацијепообластимаивештинама

Ин тер на ме ди ци на
Зна ња
Застојсрцаикардиопулмоналнареанимација
Коме
Акутниинфарктмиокарда
Акутнаихроничнасрчанаинсуфицијенција
Асматичнистатус
Крварењеиздигестивногтракта
Шок
Абдоминалнеколике
Епилептичнистатус
Болнисиндром
Синкопа
Синдромвртоглавице
Синдромглавобоље
Поремећајисрчаногритмаисметњеспровођења
Факториризиказахроничненезаразнеболести
Есенцијалнаартеријскахипертензија
Хипертензивнакриза
Едемплућа
Коронарнаболест
Функционалникардиолошкитестови
Индикацијезаинтервентнукардиологију
ИндикацијезапејсмејкерАнтикоагулантнатерапија
Хемоптојеихемоптизије



Туберкулозаплућа
Миокардиопатије
Миокардитиси
Перикардитис
Ендокардитис
Дијабетесмелитус
Хроничнаопструктивнаболестплућа
Хроничноплућносрце
Емболијаплућа
Професионалнаобољењаплућа
Обољењаплеуре
Плеуропнеумонијеипнеумоније
Обољењаштитастежлезде
Анемије
Обољењакрвнихсудова
Акутнаихроничнаобољењајетреижучнекесе
Обољењатанкогидебелогцрева
Акутниихроничнипанкреатит
Акутнаихроничнареналнаинсуфицијенција
Калкулозеуринарногсистема
Опструктивнауропатија
Уринарнеинфекције
Инфективна,бенигнаималигнаобољењапростате
Атопијскипоремећаји
Системскаобољењавезивногткива
Здравственазаштитастарихособа
Обољењакарактеристичназастарост
Антимикробнолечење
Принципирационалнефармакотерапије
Нежељенереакцијеиинтеракцијелекова
Најчешћисиндромиуре уматологији
Акутна стања у ре уматологији (акутни артритиси, акутни

цервикалниилумбалнисиндром)
Запаљенскаре уматскаоболења(инфекцијскаре уматскаобо-

лења,системскеболестивезивногткива)
Дегенеративна ре уматска оболења (примарне и секундарне

артрозе,дегенеративнаобољењакичме)
Метаболичка ре уматска обољења (артритис урика, хондро-

калциноза)
Ванзглобниреуматизам
Остеопороза
Познавањеосновнихпринципафизикалнетерапијеирехаби-

литацијереуматскихболесника
Ве шти не
Узимањеинтернистичкеанамнезе
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Интернистичкипреглед
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Применасвихврстапарентералнетерапије
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Купирањеболногсиндрома
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Катетеризацијамокраћнебешике
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Ректалнипреглед
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Пласирањеназогастричнесондеииспирањежелуца
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Поступцикардио-пулмоналнереанимације
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Инхалационатерапија
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Регистрацијаитумачењеелектрокардиограма
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Спирометрија
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Оксигено-терапија
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Индикацијеитумачењере зултаталабораторијскихре зултата

(седиментација еритроцита, комплетна крвна слика, биохемијске
анализе,хормонскистатус,туморскимаркери),рендгенскихиул-
тразвучнихиспитивања,компјутеризованетомографијеимагнет-
нерезонанце.

Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Функционалноиспитивањереуматскихболесника
Гледа:5Асистира:5Изводи:20

Применаосновнихпринципафизикалне терапијеирехаби-
литацијереуматскихболесника

Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Техникепункцијезглоба,бурзе
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Принципиитехникалокалнихинфилтрацијалекова(аналге-

тика,кортико-препарата)
Гледа:5Асистира:5Изводи:10

Ге ри ја три ја и ге рон то ло ги ја у окви ру Ин тер не ме ди ци не 
Зна ња
Основнипроблемистарења:
Непокретност
Инконтиненција
Нестабилност
Интелектуалнепромене
Падовиустарости
Менопаузаиклимактеријум
Остеопороза
Когнитивнииафективнипоремећајиустарости
Болестистарења:
Превалетнеболести
Атипичнапрезентацијаболести
Геријатријскисиндроми
Ве шти не
Демографска анализа популације и израда пирамиде са по-

себнимосвртомнаостареле.
 Изводи:1
Епидемиолошкаанализастаростиистарења.
    Изводи:1
Основиметодологијенаучногистраживањаугеронтологији
    Изводи:1
Анамнезаиобјективнипрегледостарелогболесника.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Специфичностилабораторијскедијагностикеустаријих.
Гледа:5Асистира:5
Особеностиендоскопскедијагностикестарихболесника.
Гледа:5Асистира:5
Специфичностиехографскогпрегледаостарелих.
Гледа:5Асистира:5
Евалуацијаменталногстатусастареособе.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Проценафункционалнеспособностиздравеиболеснестаре

особе.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Одређивањеиндикацијазарехабилитацијустарогпацијента.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Методологијарехабилитацијеостарелих.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Особеностианестезиолошкогпоступкаустарихпацијената.
Гледа:5Асистира:5
Специфичностипостоперативногтретманастарихболесника.
Гледа:5Асистира:5
Особеностидијагностикеилечењаонколошкихстарихболе-

сника.
Гледа:5Асистира:5
Контактсапородицомнеизлечивогостарелогпацијента.
Гледа:5Асистира:5
Сарадњасасоцијалнимрадникомприотпустустареособеиз

болнице.
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Елементипроценепотребезасмештајемостарелогпацијента

уГеронтолошкиЦентар(Домзастаре).
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Негастарихособа-превенцијадекубитуса
Гледа:2Асистира:2Изводи:2
Катетеризацијамокраћнебешикестарихособа
Гледа:2Асистира:2Изводи:2
ОсобитостиEKG-астарихособа
Гледа:5Асистира:5Изводи:5

Хи рур ги ја
Зна ња
Застојсрцаидисања
Болесникбезсвести
Шок



Крварењеиздигестивногтракта
Трансфузијакрвиидериватакрви
Политра ума
Акутнаипоживотопаснастања
Обољењаједњака
Обољењажелуца
Обољењатанкогидебелогцрева
Apendicitis
Обољењажучнекесе
Акутниихроничнипанкреатитис
Обољењаре ктума
Абдоминалнеколике
Ингвиналнехерније
Анеуризмаабдоминалнеаорте
Преоперативнаприпремаипостоперативнитретман
Збрињавањенајчешћихповреда
Збрињавањеопекотина
Хемостаза
Методеимобилизације
Индикацијезакардиохируршкукорекцијуурођенихсрчаних

мана
Индикацијезакардиохируршкукорекцијустеченихсрчаних

мана
Индикацијезакоронарниbypass
Хируршколечењеобољењаперифернихкрвнихсудова
Индикацијезаендартеректомију
Тромбофлебитисифлеботромбоза
Хроничнинадзорпостоперативнихстањаикомпликација
Негагастростоме,колостомеиуретеростоме
Ве шти не
Хируршкаанамнеза
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Хируршкипреглед
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Проценадубинекоме
Гледа:5Асистира:5Изводи:3
Проценатежинешока
Гледа:5Асистира:5Изводи:3
Парентералнанадокнадаводеиелектролита
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Примененаколоиднихраствораиекспандераплазме
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Техникепункцијеорганаисерознихшупљина
Гледа:5Асистира:5Изводи:3
Кардиопулмоналнареанимација
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Применалокалнеиспроводнеанестезије
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Обрада,опекотинаиинфекцијамекихткива
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Антитетанусназаштита
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Способност извођења мањих хируршких интеревенција:

привремена и дефинитивна хемостаза, обрада површних рана,
примарнишавмањеране,инцизијаидренажаапсцеса,ексцизија
кожнихлезија,аблацијаповређеногнокта,обрадаопекотина,итд.

Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Имобилизација
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Фиксационизавој
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Обрадаулкусакоже
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Катетеризацијамокраћнебешике
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Пункцијамокраћнебешике
Гледа:5Асистира:5Изводи:2
Репозицијапарафимозе
Гледа:5Асистира:5Изводи:2
Поступаксагастростомом,колостомомиуретеростомом
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Ректалнипреглед
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Прегледкрвнихсудова
Гледа:5Асистира:5Изводи:15

Оториноларингологије
Зна ња
Тонзиларнипроблем
Индикацијезатонзилектомијукоддеце.
Акутнареспираторнаинсуфицијенција
Трахеотомија
Наглувостиглувоћа
Вртоглавица
Запаљенскипроцесислузницегорњихреспираторнихпутева
КрварењауОРЛ
СтранателаОРЛрегије
Запаљенскипроцесиухаиушногканала
Тумориуоториноларингологији
Повредеуоториноларингологији
Познавањепоремећајапљувачнихжлезда
Ве шти не:
УпознавањесарадомуОРЛамбулантизаодрасле
Гледа:5
УпознавањесарадомудечијојОРЛамбуланти
Гледа:5
Упознавањесарадомуаудиолошкомодсеку
Гледа:5
Упознавањесарадомуфонијатрији
Гледа:5
Упознавањесарадомубронхоезофаголошкомодсеку
Гледа:5Узимањеоториноларинголошкеанамнезе
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Прегледоториноларинголошкогболесника
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Оријентационипрегледслуха
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Испирањеуха
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Одстрањивањестраногтелаушногканала,носаиждрела
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Тампонаданоса
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Инцизијаперитонзиларногапсцеса
Гледа:5Асистира:5Изводи:5
Променатрахеалнеканиле
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Збрињавањеповредасинуса,ушију,носаигрла
Гледа:5Асистира:5Изводи:15
Коникотомија
Гледа:5Асистира:5Изводи:5

Педијатрија
Зна ња
Имунитетивакцинекоддеце
Дечијеосипнегрознице
Инфекције респираторних путева код деце (ринитис, рино-

фарингитис,тонзилитис,отитис,епиглотитис,ларингитис,брони-
тис,бронхиолитис,пнеумоније)

Индикацијезатонзилектомијукоддеце
Круп
Аспирацијастраногтела
БолестиплућаиTBC
Алергиијскеболестииастмакоддеце
Растиразвој
Болестикрвикоддеце
Прометводе,дехидрацијаирехидрација
Исхранаиболестидигестивногтракта
Бубрежнеболести,дијализаитрансплантацијабубрега
Хипертензијаудечијемузрасту
Кардиоваскуларнеболестиудечијемузрасту
Урођенесрчанемане
Малигнеболестиудечијемузрасту
Ендокринолошкаобољењаидијабетесмелитус
Болестидигестивногтракта
Акутниабдомен
Најчешћаортопедскаобољења
Најчешћауролошкаобољења
Неуролошкаобољењаудечијемурасту



Болестинеонатуса
Наследнеболести
Имунодефицијенција
Тровања
Менингитисименингоенцефалитис
Дечиијаепилепсија
Фебрилнеконвулзије
Најчешћедечијепаразитарнеболести
Ве шти не
Прегледноворођенчета
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Педијатријскипреглед
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Оценадечијегтелесног,душевногисоцијалногразвоја
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Превентивнипрегледипредшколскеишколскедеце
Гледа:10  Асистира:10 Изводи:20
Отоскопија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Прегледвида,говораислухакоддеце
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Назогастричнасукцијаииспирањежелуца
Гледа:2  Асистира:2 Изводи:5
Оживљавањедетета*
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Хајмлиховзахваткоддететанамоделу*
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Реанимацијаутопљеногдетета*
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Имоболизацијакичмеиекстремитетанамоделу*
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Узимањеуринаифецесазалабораторијскепрегледе
Гледа:2  Асистира:2 Изводи:5
Репозицијапарафимозе
Гледа:2  Асистира:2 Изводи:5
Транспортноворођенчета
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Гинекологија
Зна ња
Менструалнициклусипоремећаји
Пубертет
Менопауза
Хормонскасупституционатерапија
Примарниисекундарнистерилитет
Планирањепородице
Контрацепција
Дијагнозатрудноће
Генетскосаветовалиште
Прекидтрудноћеизмедицинскихиндикација
Здравственазаштитатруднице
Праћењенормалнетрудноће
Старостплода
Обољењаспецифичназатрудноћу
Трудноћаудруженасахроничнимобољењима
Трудноћаудруженасаинфективнимобољељима
Применалековаивакцинаутрудноћи
Припремазапорођај
Припремазадојење
Пуерперијум
Проценаризикатрудноће
Патолошкатрудноћа
Претећипобачај
Еклампсијаипрееклампсија
Крварењеутрудноћи
Rhсензибилизација
Психосоцијалнипроблемиутрудноћи
Индикацијезацарскирез
Преоперативна припрема и третман постоперативних ком-

пликација
Нормалнипорођајивођењенормалногпорођаја
Епизиотомија
Саветизапостнаталнуздравственузаштитуиисхрануодој-

чета

Бенигнаобољењагинеколошкелокализације
Преканцерознелезије
Малигна обољеља гинеколошке локализације и мере раног

откривања
Обољењадојки
Крварењагинеколошкелокализације
Пелвичнаобољењаинфективнеетиологије
Акутниабдоменугинекологији
Психосексуалнипроблемимладихиадолесцената
Пролапсутеруса,цистокела,ректокела
Ве шти не
Гинеколошкаанамнеза
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Акушерскаанамнеза
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Гинеколошкипреглед
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Акушерскипреглед
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Вагиналниицервикалнибрис
Гледа:10  Асистира:10 Изводи:20
Вођењенормалногпорођаја
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Збрињвањеноворођенчета
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Епизиотомија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Офталмологија
Зна ња
Хитнастањауофталмологији
Запаљењаока
Катара кта
Глауком
Најчешћиузроцислепила
ОфталмолошкекомпликацијеHNO
Тумориока
Повредеока
Системскеболестиуофталмологији
Рефракционеаномалијеињиховакорекција
Ве шти не
Ектопирањекапка
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Одстрањивањестраногтелаизока
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Прегледочногдна
Гледа:10  Асистира:10 Изводи:20
Прегледвида
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Тонометрија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Давањеанестетикаидругихсолуцијазаоко
Гледа:10  Асистира:10 Изводи:20
Третманхор деолумаихалазије
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Принципиитехникалокалнихинфилтрацијалекова(аналге-

тика,кортико-препарата)
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Инфективнеболести
Зна ња
Акутнереспираторнеинфекције
Цревнеинфекције
ИнфекцијеCNS-a
Осипнегрознице
Акутниихроничнивируснихепатитис
Акутнареспираторнаинсуфицијенција
Сепса
Фебрилнастањанејаснеетиологије
Лајмскаболест
Аидс
Епидемиологијаинфективнихболестииимунопрофилакса
Савременипринципиантимикробнетерапије



Ве шти не
Инфектолошкаанамнезаистатус
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Тумачењере зултатапомоћнедијагностике
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Ортопедија
Зна ња
Препознавањеургентнихстањаортопедскегенезеипринци-

пињиховогзбрињавања
Најчешћаоболењауортопедији
Наследнеболестииконгениталнеаномалијеуортопедији
Примарниисекундарнитуморикостију
Познавање дијагностичких процедура, терапије и могућно-

стирехабилитацијеортопедскихоболења
Ве шти не
Узимањеспецифичнеортопедскеанамнезе
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Клиничкипрегледортопедскогболесника
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Тумачење налаза добијених дијагностичким процедурама (

RTG,EHO,CT.NMR,лаб.налази)
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Применаосновнихпринципаузбрињавању,терапијииреха-

билитацијиортопедскихболесника(нпр.привременаимобилиза-
ција,репозицијаишчашеногзглоба)

Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Прописивањеиупотребаортопедскихпомагала
Гледа:5Асистира:5Изводи:10

Дерматологија
Зна ња
Познавањеструктуреифункцијакоже
Познавањеосновадерматолошке,хистопатолошкеиимуно-

патолошкедијагностикеудерматологији
Познавањеосноватерапијеудерматологији(системска-оп-

шта,локалнатерапијаифизикалнеметодеудерматовенеролошкој
терапији)

Ефлоресценције(папулознедерматоза,булознедерматозе)
Инфективнеболестикоже(вирусне,бактеријске,гљивичне

ипаразитарнеболестикоже)
Болестикосеиноката(трихозеионихозе)
Болестисебацеалнихжлезда(себореја,акневулгарис,итд.)

ихидрозе
Пруригинознедерматозе
Реактивниеритеми,пурпуре,екцемииеритемато-сквамозне

инодознедерматозе
Болестипоремећенекератинизације
Атрофијеидистрофијекоже
Болестивезивногткива
Нежељенереакцијеналекове
Алергијскеманифестацијекоже
Неинфективнигрануломикоже
Дерматозе изазване физичким факторима ( механички, то-

плотаихладноћа,итд.)
Обољењаперифернихартеријаивена,улкусидоњихекстре-

митета
Бенигнитумори,невусиинеурокристопатије
Ранооткривањепреканцерознихдерматоза,малигнихтумо-

ра,превенцијаитерапија
Болестиудерматовенерологијикоје сепреносе сексуалним

контактом,познавањезаконскиходредбикојесеодбносенањих
Познавањеиинтерпретирањедијагностичкихметодаудер-

матологијиињиховеиндикације
Познавање узимања материјала за бактериолошко, миколо-

шко,вирусно,паразитолошкоихистолошкоиспитивање
Ве шти не 
Узимањеспецифичнедерматолошкеанамнезе
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Прегледдерматолошкогболесника
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Тумачењере зултатадобијенихпредвиђенимдијагностичким

процедурама
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Применаосновнихпринципаузбрињавању,терапијииреха-
билитацијидерматовенеролошкихболесника

Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Узимањебрисева
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Прописивањедерматолошкихпрепарата
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Употребалокалнихпрепарата
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20

Онкологија
Зна ња
Канцерогенеза(иницијација,промоција,прогресија)
Апоптоза
Факториризиказамалигнаобољења
Клиничкитокмалигнеболестиимеханизмирегулацијераз-

војамалигнома
Метастатскаболест
Хормонзависнитумори
Специфичниприступонколошкомболеснику
Општакласификацијатумора
TNMкласификација
Ранооткривањеидијагнозамалигнихобољења
Скринингпрограми
Програмонколошкезаштите
Општипринциписпецифичногначиналечења(конзилијарни

начинодлучивања,стандардиипротоколилечења)
Општипринципипалијативнетерапије
Третманпретерминалнихитерминалнихболесника
Квалитетживотаонколошкихболесника
Ургентнастањауонкологији
Дијагноза,терапијаирехабилитацијанајчешћихмалигнома

кододраслих:дојке,плућа,колоректалногкарцинома,карцинома
желуца, грлића, тела материце, оваријума, простате, лимфома и
малигниххемопатија,акоддеце:леукемија,карциномамозга,хи-
пернефрома,туморакостијуитд.

Ве шти не
Проценаздравственогстањаонколошкогболесника
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Проценакомпликацијамалигнеболести
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Проценакомпликацијаспецифичнетерапије
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Супортивнаисупституционатерапија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Третманпридруженихобољења
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Палијативнатерапија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Третманургентнихстањауонкологији
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Неурологија
Зна ња
Менингитис
Енцефалитис
Паркинсоноваболест
Мултипласклероза
Епилепсија
Мигрене
Главобоље
Цереброваскулраниинзулт
Цереброваскуларнаинсуфицијенција
Атрофијамозга
Поремећајиn.trigeminusa
Поремећајиn.facijalisa
Полинеуропатије
Мононеуропатије
Фантомскиболови
Радикулопатије
Herpeszoster
Мишићнедистрофијеимиопатије
Миастенијагравис
Дечјацеребралнапарализа



Хемиплегије,параплегије,квадриплегије
Хорнеровсиндром
Хидроцефалус
Токсичнеенцефалопатије
Посттрауматскеенцефалопатије
Примарниисекундарнитуморимозга
ОбољењаCNSпослемедицинскихинтервенција
Ве шти не
Неуролошкаанамнезаинеуролошкипреглед
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Тумачењепомоћнихдијагностичкихметода
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:5
Познавањеиндикацијазапомоћнедијагностичкеметоде
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Психијатрија
Зна ња
Ургентна стања у психијатрији: акутне психозе, делиријум,

параноидни синдром,манија, конверзивни напад, покушај само-
убиства, алкохоличарска халуциноза, панични поремећај, акутна
стањауболестимазависности

Анксиозностидепресије
Неурозе
Психозе
Болестизависности
Психосоматскадисфункција
Пресенилнаисенилнадеменција
Полнадисфункција
Ризичнопонашањеументалномздрављуиодговарајућипо-

ступци
Техникеповршинскепсихотерапије
Познавањесимптомапородичнедисфункције
Техникепородичнепсихотерапије
Комуникацијалекар-пацијент
Специфичнидијагностичкиитерапијскипоступци
Фармакотерапијапсихоактивнимлековима
Утицајдушевнеболестинаодносеупородици
Третманретардиранедеце
Ве шти не
Психијатријскиинтервју
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:20
Применапсихотерапије
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Оцењивањефункцијепородице
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Проценаиндикатораздрављапородице
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Породичнатерапија
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Социјалнамедицинаиздравственоваспитане
Зна ња:
Утицајпородиценаздрављеипринципипородичногздравља
Познавањепредностикућноглечењаинеге
Познавањеправнихоквирасвогделовања
ПознавањеулогеизначајаОпштемедицинеусистемуздрав-

ственезаштитеСрбије
Познавање кључних елемената и њихове улоге у систему

здравственезаштитеСрбије
Познавање програма унапређења здравља за популационе

групесакојимаради
ПознавањекласификационихсистемакојисекористеуОп-

штојмедицини
Познавање принципа вођења медицинске документације и

евиденцијекаоиетичкеиправнепоследице
Познавање превентивних програма за популационе групе

подризиком
Познавањеосновапромоцијездравља
Познавањеначеларадаиорганизацијепримарнездравствене

заштите
Познавањеметодазаранооткривањеболести
Познавањемогућностииограничењапревентивнихактивности
Познавањепоступаказапраћењеипроценуквалитетасвога

радакаоиквалитетарадацелогтимауОпштојмедицини

Ве шти не:
Оценапородичногздравља
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Здравственоваспитањеузаједнициукојојради
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Вођењерадаугрупи
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Индивидуалниздравствено-васпитнирадсапацијентом
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10
Осмишљавањепревентивнихпрограмазакатегоријестанов-

ништвасакојимаради
Вођењемедицинскедокументацијеболесника
Гледа:5  Асистира:5 Изводи:10

Општамедицина
Зна ња:
Општамедицинакаопосебнамедицинскадисциплина
Комуникацијаурадулекараопштемедицине
Усмереносткапојединцу,породициизаједнициурадулека-

раопштемедицине
Координацијаурадулекараопштемедицине
Континиутетурадулекараопштемедицине
Специфичанпроцесдоношењаодлукауопштојмедицини
Промоцијаздрављаурадулекараопштемедицине
Био-психо-социо-културални модел решавања здравствених

проблема(холистичкимодел)
Тимскирадуопштојмедицини
Примарназдравственазаштита.Домздрављакаоинституци-

јапримарнездравственезаштите
Општамедицинауздравственоминформациономсистемуи

Компјутерскимониторинг
Организацијарадаамбулантеопштемедицине
Рационализацијаурадулекараопштемедицине
Актуелназаконскарегулативаурадулекараопштемедицине
Вођењездравственедокументације
Здравствено васпитање и законска регулатива здравственог

васпитањаурадулекараопштемедицине
Програмсказдравственазаштита
Етичкипроблемиурадулекараопштемедицине
Медицинскегрешкеурадулекараопштемедицине
Коморбидитетурадулекараопштемедицине
Истраживањауопштојмедицини
Медициназасновананадоказима
Превенција,ранооткривањеилечењемалигнихболестикод

пацијенатасамалигнитетомурадулекараопштемедицине
Палијативнатерапијаисупортивнатерапијаонколошкихбо-

лесника
Кућнолечење
Ве шти не за ам бу лант ни део спе ци ја ли за ци је:
Давањеињекција
Гледа:5Асистира:5Изводи:по50
Давање(инсталирање)инфузијаитрансфузија
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Апликацијелекова –инфилтративнаприменалека
Гледа:2Асистира:2Изводи:8
Дигиталнипрегледре ктума
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Палпаторнипрегледпростате
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Инцизијаидренажаапцеса
Гледа:2Асистира:2Изводи:10
Обрадапанарицијума
Гледа:2Асистира:2Изводи:10
ОбрадаопекотинаI,IIiIIIстепена
Гледа:2Асистира:2Изводи:20
Примарнаобрадаранеишав
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Поступаксагастростомом
Гледа:2Асистира:2Изводи:8
Поступаксаануспретернатуралисом
Гледа:2Асистира:2Изводи:8
Поступаксауростомом
Гледа:2Асистира:2Изводи:8
Катетеризацијамокраћнебешикеификсирањекатетера
Гледа:2Асистира:2Изводи:10



Репозицијапарафимозе
Гледа:1Асистира:1Изводи:1
Привременаимобилизација
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Дигиталномерењеочногпритиска
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Ектопирањекапака
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Прегледрожњачеуфокалномосветљењу
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Прегледочногдна:
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Одстрањивањестранихтелаизока
Гледа:2Асистира:2Изводи:5
Прегледииспирањеуха
Гледа:5Асистира:5Изводи:30
Проценадубинекоматозногстања*
Гледа:2Асистира:2Изводи:4
Интубација*
Гледа:5Асистира:5Изводи:10
Терапијакисеоником
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Кардиопулмоналнареанимација*
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Регостровањеитумачењеспирограма
Гледа:5Асистира:5Изводи:20
Регистровањеитумачењеелектрокардиограма
Гледа:5Асистира:5Изводи:50
Тумачењерентгенскихснимака
Гледа:10Асистира:20Изводи:100
Водјење здравственог картона оријентисаног према здрав-

ственимпроблемимаболесника
Гледа:50Асистира:50Изводи:100
Прикупитиподаткеоздравственомстањустановништвате-

риторијеопштиненакојојпроводипрактичнунаставу,...
Изводи:1
Одржатипредавањестановништвуилишколскојдециупри-

суствументора
Изводи:2
Водитидискусионугрупу
Гледа:10Асистира:10Изводи:20
Направитинаосновуприоритетнихпроблема здравствено-

васпитнипрограмзараднуорганизацију,школуилокалнузајед-
ницу

Изводи:3
Вештина:(37)Урадитипородичнудијагностику
Гледа:2Асистира:2Изводи:5
Вештина:(38)Измеритителеснумасу,телеснувисину,обим

грудиикуковазапроценуухрањености
Гледа:2Асистира:2Изводи:10
Направити дијетну шему код пацијената различитог здрав-

ственогстањаиузраста
Гледа:2Асистира:2Изводи:5
Вештина:(40)Удомуздрављадапроведеусвакомсаветова-

лиштуподвадана

45.Клиничкaбиохемијa
(48месеци)

Циљспецијализације
Клиничкабиохемија јемедицинскадисциплинакојаомогу-

ћавастицањеикоришћењебиохемијскихзнањауциљусагледа-
вањахемијскеосновенормалнихипатолошкихпроцесауљуди.
Делатностиуоквируклиничкебиохемијеукључујуанализутеле-
снихтечности,ћелијаиткива,иинтерпретацијудобијенихре зул-
тата.Опсег клиничке биохемије варира од земље до земље због
израженогпреклапањасахематологијом,имунологијом,молеку-
ларномбиологијомимикробиологијом.

Иако досадашња организација специјализација које школу-
јукадровезарадулабораторијамаунашојземљи,омогућавада
дипломирани фармацеути-смер медицинска биохемија, обавља-
јуактивностиуклиничко-биохемијскимлабораторијама,потребе
за специфичниммедицинским знањима која семогу стећи само
у току основних студија медицине на Медицинском факултету,

условљавајунеопходностдаусвакојклиничко-биохемијскојлабо-
раторијиучествујелекарспецијалистаклиничкебиохемије.

Специјализацијаизклиничкебиохемијебитребалодаомо-
гућиобразовањекадровакојићеодговоритинизупотребасавре-
менелабораторије.Лекарспецијалистаклиничкебиохемијемора
поседоватиосновназнањабиохемијеиморабитиумогућностида
стеченазнањаускладусаклиничкимпотребама,нанајадекватни-
јиначин,примениудијагностициобољења,планирањуипраћењу
терапије.Осимштоморадаобезбедикомпетентанлабораторијски
сервис,лекарспецијалистаклиничкебиохемиједакле,морадабу-
де оспособљен за улогу консултанта ординирајућим лекарима и
дакрозсарадњусањимаучествујеуинтерпретацијилабораториј-
скихре зултата.

Циљспецијализацијеизклиничкебиохемијејестицањезна-
њаивештинакојилекараспецијалистуклиничкебиохемијеоспо-
собљавајуза:

I.Постављањеиндикацијазаодређенебиохемијскепроцедуре
II.Адекватносакупљањеичувањеузорака
III.Применуодговарајућиханалитичкихтехникаипринципа
IV.Методолошкуевалуацијуаналитичкихре зултата
V.Клиничкупроценулабораторијскиханализа
VI.Попотребиактивноучешћеуклиничкимтимовима
VII. Праћење научних токова, примену научних сазнања и

континуираниразвојлабораторијскедијагностике
VIII.Вођењелабораторијеиконтролуквалитета
Каоре зултатовихактивностилекарспецијалистаклиничке

биохемијебитребалодаимадиректанизначајанутицајналечење
пацијената.

Специјализација из клиничке биохемије треба да обезбеди
стварањестручњакакојићеорганизоватиинадгледатирадлабо-
раторијскогодсекауздравственојорганизацијиикојићемоћида
оствариулогуууспостављањувезеизмеђубрзогразвојалабора-
торијскенаукеитехнологијеирастућихзнањаокарактеристика-
мапојединихболести.

ТРА ЈА њЕ И СТРУК ТУ РА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ
Специјализација из клиничке биохемије траје 48 месеци и

обухвата:
Лабораторијскистаж:
 –Хемија,физичкахемијаиинструменталнеанализе –1месец
 –Уводупрактичнирадуопштојклиничко –биохемијскојла-

бораторији –1месец
 –Општаклиничкабиохемија –12месеци
 –Имунологија –3месеца
 –Радиоимунолошкеметоде –1месец
 –Молекуларно –биолошкадијагностика –3месеца
 –Статистика –1месец
Радуспецијализованимлабораторијамаиклиничкистажна

специјализованимодељењимаи:
 –Кардиологија –1месец
 –Реуматологија –3месеца
 –Хематологија –3месеца
 –Ендокринологија –2месеца
 –Гастроентерологија –1месец
 –Нефрологија –2месеца
 –Неурологија –1месец
 –Онкологија –1месец
 –Педијатрија –1месеца
 –Гинекологијаиакушерство –1месец
 –Реанимација,интензивнатерапијаипарентералнаисхрана

 –1месец

Двосеместралнанастава–9месеци

Проверазнањаутокуспецијалистичкогстажа
Сваки лекар на специјализацији има специјалистичку књи-

жицуукојусеуписујуобављеневештинеипроверезнања.Укњи-
жицусеуписујуподациосвимдругимстручним,педагошкими
научнимдостигнућимаспецијализанта.Лекарунаспецијализаци-
јисеодређујеглавнименторкојићепратитиобављањеспецијали-
стичкогстажа.

За време специјализације континуирано се проверава успе-
шностстручногобразовањалекара,именторинепосредноипо-
среднонадзирусвепроцесестицањазнања.



Пратесере зултативештинакојејеспецијализантдужанса-
мосталнодаобавиилидауњимаучествује.Позавршеткусваке
стручнецелинеспецијализацијеполажесеодговарајућиколокви-
јум.Колоквијумисеобављајуусменоилиуобликутеста(штосе
препоручује),илиувидомупрактичноизвођењевештинеилиод-
ређенедијагностичкеилитерапијскепроцедуре.

По завршетку сваке године специјализације главни ментор
оцењуједалијелекаробавиосвепроцедурепредвиђенезатуго-
дину.Позитивнаоценајепредусловзанаставакспецијализирања.

После обављеног стажа из сваког од појединих наставних
предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање4колоквијума:

1.Општабиохемија
2.Клиничкаензимологија
3.Болестиметаболизма
4.Биохемијскеанализетелеснихтечности

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ КЛИ НИЧ КЕ БИ О ХЕ МИ ЈЕ
Област: (ОП) Те о риј ски и прак тич ни рад из ода бра них по

гла вља хе ми је, фи зич ке хе ми је и ин стру мен тал них ана ли за
Вештина:
(1)Начинрадаухемијскојлабораторији,заштитаприраду,

упознавањесаопремом
Гледа:1
(2)Калибрацијамернихсудова
Изводи:10
(3)Мерењенатехничкојианалитичкојваги
Изводи:20
(4)Прављењераствораодређенеконцентрације
Изводи:20
(5)Стандардизацијараствора
Изводи:10
(6)Методеквантитативногодређивањасупстанци
Гледа:10
(7)Волуметријскеанализе(ацидометријаикомплексометрија)
Изводи:20
(8)Прављењепуферскихраствора
Изводи:10
(9)pH-метрија
Изводи:20
(10)Принципиприквалитативномиквантитативномодређи-

вањуприроднихпроизвода
Изводи:5
(11)Принципихроматографскихтехика
Изводи:5
(12)Принципиелектрофоретскихтехника
Изводи:1
Област: (УТ) Увод у прак тич ни рад у оп штој кли нич ко – би

о хе миј ској ла бо ра то ри ји
(13)Пипетирањестакленимиаутоматскимпипетама,кали-

брацијапипета,провератачностипипета
Изводи:50
(14) Прављење раствора, контрола течности направљеног

раствора
Изводи:1
(15)Прањелабораторијскогпосуђа
Изводи:2
(16)Колориметрија,прављењестандарднекриве
Изводи:3
(17)Одређивањенепознатеконцентрацијепротеинауузорку

плазме
Изводи:1
(18)СтандарднакривазаПАПметоду
Изводи:1
(19)Одређивањеконцентрацијеглукозепомоћукомерцијал-

нихреагенса
Изводи:1
(20)Одређивањеконцентрацијетриглицеридапомоћукомер-

цијалнихреагенаса
Изводи:1
(21)Одређивање концентрације холестеролапомоћу комер-

цијалнихреагенаса
Изводи:1
(22)Одређивањенепознате (патолошке) концентрације глу-

козеуприсуствуинтерферирајућихсупстанци
Изводи:1

(23) Одређивање високих концентрације протеина (вредно-
стиванкалибрационекриве)

Изводи:1
Област: (ПР) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је про те и на 
(24)Одредђивањеукупнеконцентрацијепротеинаусеруму

имокраћи
Изводи:50
(25)Електрофорезасерумскихпротеина
Изводи:50
(26)Одређивањеконцентрацијеалбуминаусеруму
Изводи:25
(27)Одређивањеконцентрацијеглобулина
Изводи:25
(28)Одређивањеконцентрацијефибриногенауплазми
Изводи:50
(29)Одређивањеконцентрацијеимуноглобулинаусеруму
Изводи:25
(30)Одређивањеконцентрацијехаптоглобинаусеруму
Изводи:5
(31)Одређивањеконцентрацијетрансферинаусеруму
Изводи:5
(32)Одређивањеконцентрацијецерулоплазминаусеруму
Изводи:5
(33)Одређивањеконцентрацијеферитинаусеруму
Изводи:5
(34)Одређивањеконцентрацијетропонинаусеруму
Изводи:5
Област: (АЈ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра то

ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је не про те ин ских азот них је ди ње ња
(35)Одређивањеконцентрацијеурееусерумуимокраћи
Изводи:50
(36)Одређивање концентрације креатинина у серумуимо-

краћи
Изводи:50
(37)Одређивањеконцентрацијемокраћнекиселинеусеруму
Изводи:50
Област: (УХ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је угље них хи дра та
(38)Одређивањеконцентрацијеглукозеукрви
Изводи:100
(39)Одређивањеконцентрацијеглукозеумокраћи
Изводи:100
(40)Тестоптерећењаглукозом
Изводи:20
(41)Одређивањеколичинегликозилираногхемоглобина
Изводи:5
Област: (ЛИ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ли пи да
(42)Одређивањеконцентрацијеукупнихлипидаусеруму
Изводи:20
(43)Одређивањеконцентрацијетриацилглицеролаусеруму
Изводи:50
(44)Одређивањеконцентрацијехолестеролаусеруму
Изводи:50
(45)Одређивањеконцентрацијехолестерол-естараусеруму
Изводи:50
(46)ОдређивањеколичинеHDL-холестеролаиLDL-холесте-

ролаусеруму
Изводи:50
(47)Одређивањехиломикронаусеруму
Изводи:5
(48)ОдређивањеконцентрацијеаполипопротеинаАиаполи-

попротеинаБусеруму
Изводи:5
(49)Одређивањеконцентрацијефосфолипидаусеруму
Изводи:5
Област: (ЕН) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње ак тив но сти ен зи ма
(50)Одређивањеактивностиалкалнефосфатазе
Изводи:50
(51)Одређивањеактивностикиселефосфатазе
Изводи:50
(52)Одређивањеактивностипростатичнекиселефосфатазе
Изводи:50



(53)Одређивањеактивностиаланинаминотрансферазе
Изводи:50
(54)Одређивањеактивностиаспартатаминотрансферазе
Изводи:50
(55)Одређивањеактивностиамилазе
Изводи:50
(56)Одређивањеактивностилактатдехидрогеназе
Изводи:50
(57)Одређивањеактивностихидроксибутиратдехидрогеназе
Изводи:50
(58)Одређивањеактивностикреатинкиназе
Изводи:50
(59)ОдређивањекреатинкиназеMB
Изводи:50
(60)Одређивањеактивностигама-глутамилтранспептидазе
Изводи:50
(61)Одређивањеактивностихолинестераза
Изводи:10
Област: (ЕК) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње крв не сли ке
(62)Одређивањеконцентрацијехемоглобина
Изводи:50
(63)Одређивањехематокрита
Изводи:50
(64)Мерењеседиментацијееритроцита
Изводи:50
(65)Одређивањебројаеритроцита
Изводи:50
(66)Одређивањехематолошкихиндекса(MCV,MCH,MCHC)
Изводи:50
(67)Одређивањебројаретикулоцита
Изводи:20
(68)Одређивањебројалеукоцита
Изводи:50
(69)Одређивањелеукоцитарнеформуле
Изводи:50
(70)Одређивањебројатромбоцита
Изводи:50
(71)Одређивањеапсолутногбројаеозинофилаукомори
Изводи:20
(72)Одређивањевременакоагулације
Изводи:20
Област: (ХЕ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње па ра ме та ра хе мо ста зе
(73)Одређивањеконцентрацијефибриногена
Изводи:20
(74)Одређивањевременакрварења
Изводи:20
(75)Одређивањепротромбинскогвремена
Изводи:20
(76)Одређивањепарцијалногтромбопластинскогвремена
Изводи:20
(77)Одређивањетромбинскогвремена
Изводи:20
(78)Одређивањеконцентрацијефибриндеградационихпро-

извода(FDP)
Изводи:10
(79)Одређивањеактивностифакторакоагулације
Изводи:20
(80)Испитивањефибринолизе
Изводи:10
(81)Одређивањеплазминогена
Изводи:10
(82)Одређивањеантитромбина
Изводи:10
(83)ОдређивањепротеинаC
Изводи:10
(84)Одређивањеалфа2антиплазмина
Изводи:10
(85)ОдређивањеVon Willebrand-овогфактора
Изводи:10
(86)Испитивањеагрегацијетромбоцита
Изводи:10

Област: (ЕЛ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра
то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је елек тро ли та

(87)Одређивањеконцентрацијенатријумаусерумуимокраћи
Изводи:50
(88)Одређивањеконцентрацијекалијумаусерумуимокраћи
Изводи:50
(89)Одређивањеконцентрацијекалцијума
Изводи:50
(90)Одређивањеконцентрацијејонизованогкалцијума
Изводи:15
(91)Одређивањеконцентрацијебакраусеруму
Изводи:5
(92)Одређивањеконцентрацијецерулоплазминаусеруму
Изводи:10
(93)Одређивањеконцентрацијемагнезијума
Изводи:25
(94)Одређивањеконцентрацијебикарбонатаихлоридаусе-

румуимокраћи
Изводи:50
(95)Одређивањеконцентрацијенеорганскогфосфора
Изводи:25
(96)Одређивањеконцентрацијегвожђа
Изводи:50
(97)Одређивањекапацитетазавезивањегвожђа(UIBC,TIBC)
Изводи:50
Област: (ПЈ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској ла бо ра

то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је по себ них је ди ње ња
(98)ОдређивањеконцентрацијевитаминаБ12
Изводи:5
(99)Одређивањеконцентрацијефолнекиселине
Изводи:5
(100)Одређивањеконцентрацијелептина
Изводи:5
(101)Одређивање садржаја билирубина (укупног и директ-

ног)усеруму
Изводи:50
(102)Одређивањепорфиринаумокраћи
Изводи:5
Област: (ИМ) Ко ри шће ње иму но ло шких ме то да у кли нич кој 

би о хе ми ји
(103)Турбидиметријскеметоде(имуноглобулини,компонен-

текомплемената,ре уматодинифактор,C-реактивнипротеин,хап-
тоглобин,трансферин)

Изводи:10
(104)Методеаглутинације(антистрептолизинскититар,ре у-

матоиднифактор)
Изводи:5
(105)Методарадијалнеимунодифузије (одређивањеC1ин-

хибитора)
Изводи:5
(106) Методе преципитације за одређивање имунских ком-

плекса
Гледа:10
(107) Методе индиректне имунофлуоресценце (анти-нукле-

арна,-митохондријална,-паријетална,-неутрофилна,-микрозомал-
на,-тироглобулилнскаантитела)

Гледа:10
(108) Руковање материјалом узетим од болесника са зара-

знимобољењима
Гледа:5
(109) Имунолошке методе за детекцију заразних обољења

(вирусних,бактеријских,паразитских)идругихобољења –ELI-
SA,Westernblot,PCRRNKихемаглутинационитестови

Асистира:25
Област: (РА) Ко ри шће ње ра ди о и зо топ ских ме то да у клин

чкој би о хе ми ји
(110)Општипринципирадасарадиоизотопима
Гледа:1
(111)Применарадиоактивнообележенихсупстанциудијаг-

ностицикодљуди
Асистира:10
(112)Проценафункционалногстањаендокринихжлездапо-

моћурадиоактивнообележенихсупстанци
Асистира:15



(113)Терапијскаприменарадиоактивнихсупстанци
Гледа:5
Област (ГД) Про грам на ста ве из мо ле ку лар но ге не тич ке ди

јаг но сти ке (3 ме се ца)
Принципиизолацијеианализенуклеинскихкиселина
(114) Изоловање ДНК из различитих биолошких узорака

(крв,букалнаслузница,мекаткива,чврстаткива,хорионскечупи-
це,амнионскатечност)

Изводи:по1-5
(115)ИзоловањеРНКизкрви
Изводи:5
Принципи хибридизације нуклеинских киселина са интер-

претацијомналаза
(116)Филтерхибридизација
Изводи:2
(117)Хибридизацијаinsitu
Изводи:3
Принципи амплификације нуклеинских киселинаи анализе

амплификованихпродукатасаинтерпретацијомналаза
(118)Мере предострожности за спречавање контаминације

прирадусахуманомДНК
гледа:1
(119)ДизајнирањеPCRпрајмеранаосновусеквенцепрона-

ђенеуелектронскимбазамаподатака
Изводи:1
(120)Проверапрајмераизлитературе
Изводи:5
(121)PCR
Изводи:5
(122)MultiplexPCR
Изводи:5
(123)Алелспецифичнаамплификација
Изводи:5
(124)RT-PCR
Изводи:5
(125)RealTimePCRквантификација
Изводи:5
(126)Капиларнаелектрофореза
Изводи:2
(127)Рестрикционаанализасаелектрофорезомнагелуага-

розеилиPAGE
Изводи:2
(128)ДНКсеквенцирање
Изводи:2
(129)Анализевезаностигенетичкихмаркера
Изводи:10
Област: (КО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у 

кар ди о ло шким обо ље њи ма
(130)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:20
(131) Процена стања болесника и ефикасност терапије код

кардиоваскуларних обољења на основу клиничко-биохемијских
параметара

Асистира:30
Област: (РО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за ре у

ма то ло шким обо ље њи ма
(132)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:50
(133) Процена стања болесника и ефикасност терапије код

реуматолошкихобољењанаосновуклиничко-биохемијскихпара-
метара

Асистира:100
Област: (ХО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у хе

ма то ло шким обо ље ни ма
(134)Пункцијакостнесржи
Изводи:5
(135)Пункцијалимфнежлезде
Асистира:5
(136)Пункцијаслезине
Гледа:5
(137)Одређивањебројаеритроцита-аутоматскибројач
Изводи:10
(138)Одређивањепроцентаретикулоцитамикроскопски,су-

правиталнимбојењем
Изводи:10

(139)Прегледотискакостнесржи,слезинеилимфнежлезде
Асистира:10
(140)MGG(May-Grunvald-Gimsa)
Изводи:10
(141)Бојењенапероксидазу
Изводи:10
(142)БојењеPASметодом
Изводи:10
(143)БојењесуданомB
Изводи:5
(144)Бојењенакиселуфосфатазу
Изводи:5
(145)БојењенаTRAP(тартаратрезистентнакиселафосфа-

таза)
Изводи:5
(146)Бојењенаалкалнуфосфатазу
Изводи:5
(147)Бојењенасидерболасте
Изводи:5
(148)Извођењереакцијенакиселеестеразе
Изводи:5
(149)Припрематрајногмикроскопскогпрепарата
Изводи:20
(150) Морфолошко-цитохемијска анализа пунктата костне

сржикодакутнихлеукемијасаFABкласификацијом
Асистира:10
(151)Имуноцитохемијска анализа хематопoетских елемена-

та,APAAPметодом
Гледа:5
Област: (ЕБ) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у ен

до кри но ло шким обо ље њи ма
(152)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:5
(153) Процена стања болесника и ефикасност терапије код

ендокринолошкихобољењанаосновуклиничко-биохемијскихпа-
раметара

Асистира:20
(154)Тестовизаиспитивањефункцијеендокринихжлезди
Изводи:15
(155)Одређивањесадржајакортизолаусеруму
Изводи:10
(156)Одређивањесадржајатестотеронаусеруму
Изводи:5
(157)Одређивањесадржајапрогестеронаусеруму
Изводи:5
(158)Одређивањесадржајагонадотропина
Изводи:10
(159)Одређивањесадржајапролактина
Изводи:5
(160)Одређивањесадржајаинсулина
Изводи:10
(161)Одређивањесадржајахормонаштитнежлезде(Т3,Т4)
Изводи:10
(162)ОдређивањесадржајаTSH
Изводи:10
(163)ОдређивањеколичинеC-пептида
Изводи:10
(164)Одређивањесадржајакатехоламинаумокраћи
Изводи:5
(165)Одређивањесадржајасеротононинаиметаболитасеро-

тонинаумокраћи
Изводи:10
(166)Кетонскатела
Изводи:50
Област: (ГБ) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у га

стро е не тро ло шким обо ље њи ма
(167)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:5
(168) Процена стања болесника и ефикасности терерапије

кодхроничнихобољења јетренаосновуклиничко-биохемијских
параметара

Асистира:10
(169)Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекод

акутних обољења панкреаса на основу клиничко-биохемијских
параметара

Асистира:10



(170)Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекод
хроничнихобољењапанкреасанаосновуклиничкобиохемијских
параметара

Асистира:10
(171)Уреазатест(детекцијаHelicobacterpylori)
Асистира:5
Област: (БО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у бу

бре жним обо ље њи ма
(172)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:10
(173)Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекод

акутнебубрежнеинсуфицијенцијенаосновубиохемијскихпара-
метара

Асистира:10
(174)Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекод

хроничнебубрежнеинсуфицијенцијенаосновубиохемијскихпа-
раметара

Асистира:10
(175)Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекод

терапиједијализомнаосновукл.-биохем.параметара
Асистира:10
(176)Општипрегледмокраће(запремина,изглед,боја,.ми-

рис,реакција,специфичнатежина)
Изводи:100
(177)Прегледмокраћенаседимент
Изводи:100
(178)Доказивањехемоглобинаумокраћи
Изводи:100
(179)Испитивањемокраћнихкаменаца
Изводи:10
(180)Електрофорезабеланчевинамокраће
Изводи:5
(181)Шећериумокраћи
Изводи:100
(182)ОдређивањеBence-Jones-овихпротеинаумокраћи
Изводи:20
(183)Одређивањеконцентрацијеазотаурееукрви(BUN)
Изводи:10
(184)Пробадилуцијеипробаконцентрације
Изводи:10
(185)Клиренстестови
Изводи:20
(186)Одређивањеосмоларностисерумаимокраће
Изводи:20
(187)Припремаболесниказатрансплантацијубубрега
Гледа:5
(188)Типизацијаткива
Гледа:5
(189)Одређивање концентрације имуносупресивних лекова

усерумупослетрансплантацијебубрега
Асистира:5
Област: (НП) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у 

не у ро ло шким и пси хи ја триј ским обо ље њи ма
(190)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:5
(191)Узимањеузоркацереброспиналнетечности
Асистира:5
(192) Семиквантитативно одређивање садржаја протеина у

цереброспиналнојтечности
Изводи:25
(193)Квантитативноодређивањесадржајапротеинауцере-

броспиналнојтечности
Изводи:25
(194)Електрофорезапротеинаизцереброспиналнетечности
Изводи:5
(195)Одређивањеконцентрацијеглукозеуцереброспиналној

течности
Изводи:50
(196)Цитолошкаанализацереброспиналнетечности
Асистира:5
(197)Одређивањесадржајацерулоплазмина
Изводи:10
Област: (ОН) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у 

он ко ло ги ји
(198)Анамнезаипрегледболесника
(199)Процена стања болесника и ефикасности терапије на

основуклиничко-биохемијскихпараметара

(200)Одређивањетуморскихмаркера
Изводи:3
(201)Одређивањепараметарахемостазе
Изводи:3
(202)Одређивањеконцентрацијеметотрексата
Изводи:3
(203)Утврђивањеприсуствапарапротеина:електрофорезаи

имунофиксација
Изводи:3
Област: (ПО) Кли нич коби о хемјске ин тер пре та ци је у пе ди

ја триј ским обо ље ни ма
(204)Анамнезаипрегледболесника
Изводи:5
(205)ОдређивањеpHукрви
Изводи:20
(206)ОдређивањеpCO2укрви
Изводи:20
(207)ОдређивањеукупногCO2
Изводи:20
(208)Одређивањебазногвишка
Изводи:20
(209)ОдређивањеpО2
Изводи:20
(210)Одређивањеконцентрацијебикарбонатаусеруму(ана-

еробниузорак)
Изводи:20
(211)Оријентационитестовикодсумњенаурођенегрешкеу

метаболизимуаминокиселина
Изводи:10
(212)Биохемијскеанализекрви,серумаиплазмекоддеце
Изводи:100
(213)Биохемијскеанализемокраћекоддеце
Изводи:100
(214)Знојнитест(хлоридиузноју)
Изводи:5
(215)Одређивањеосмотскерезистенцијееритроцита
Изводи:10
(216)Одређивањеконцентрацијепирувата
Изводи:10
(217)Одређивањеконцентрацијелактата
Изводи:10
(218)Одређивањеконцентрацијеамонијака
Изводи:10
(219)ОдређивањеконцентрацијехемоглобинаФ
Изводи:5
(220)Одређивањеконцентрацијемукоpолисахарида
Изводи:5
(221)Метаболичкискринингурина
Изводи:10
(222)Одређивањенивоа лекова (метотрексат, циклоспорин,

такролимус,сиролимус)
Изводи:5
(223)Одређивањемикроалбумина
Изводи:5
Област: (ГА) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у ги

не ко ло ги ји и аку шер ству
(224)ОдређивањекрвнегруpеиRh-фактора
Изводи:10
(225)Тестзаранооткривањетрудноће
Изводи:10
(226)Биохемијскеанализекодтрудница
Изводи:10
(227)Биохемијскеанализеамнионскетечности
Изводи:10
(228)Биохемијскеанализекодноворођенчади
Изводи:10
Област: (УС) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у ур

гент ним ста њи ма
(229)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаукоми
Гледа:10
(230)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаудијабе-

тичнојкоми
Гледа:10
(231) Клиничка обрада и лабораторијска болесника у акту-

номалкохолисаномстању
Гледа:10



(232)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникауепилеп-
тичномстатусу

Гледа:3
(233)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаустању

шока
Гледа:10
(234) Клиничка и лабораторијска обрада болесника у акут-

нимкардиоваскуларнимпоремећајима
Гледа:20
(235)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникасаакут-

нимхируршкиминеурохируршкимстањима
Гледа:10
(236)Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникасаакут-

нимтровањима
Гледа:3
(237)Дијагностичко-терапијскипоступци,праћењеипроце-

настањаболесниканаосновуклиничко-биохемијскихпараметара
упулмологији

Гледа:20
Област: (СС) Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да
(242)Наосновуличногинтересовањаипотребаздравстене

установеукојојћерадитиспецијализантсе,узсагласностКате-
дре,опредељујезаизрадуспецијалистичкограда

46.Клиничкафармакологија
(48месеци)

Циљспецијализације
Циљ специјализације изКлиничкефармакологије је стицање

општихипосебнихзнањаивештиназаобављањеследећихпослова:
 – овладавање основним лабораторијскимпоступцима и хи-

руршкимпроцедурамазарадсаексперименталнимживотињма,
 – евалуација и интерпретација метода које су значајне за

претклиничкоиспитивањелекова
 –учествовањеуклиничкимиспитивањима
 –радуфармацеутскојмедицини
 – сарадња са лекарима других специјалности (кардиолози,

нефролози,психијатри,анестезиолозиидр.)утокудоношењаод-
лукеорационалнојфармакотерапији(therapeuticmonitoring)

 –прикупљањеиевалуацијаподатакаонежељенимдејствима
иинтеркцијамалекова,упознавањесасистемомфармаковигиланце

 – прикупљањеи евалуација података из областипотрошње
лековаифармакоекономије

 –активноучешћеупреносузнањаутокудодипломскеипо-
следипломскенаставе,каоиуразнимвидовимаконтинуиранеме-
дицинскеедукације

Трајањеиструктураспецијализације
СпецијализацијаизКлиничкефармакологијетраје4године.

План специјализације подразумева комбинацију двосеместралне
наставе (9месеци), експерименталнихистраживања (13месеци)
иклиничкогстажа(22месеца).Овомбројудодати4месецагоди-
шњегодмора..

Сваки лекар на специјализацији добија свог ментора каји
пратињеговрадинапредакусавлађивањувештинатокомспеци-
јализације.Заизвођењеодговарајућихвештинаодговорнисупоје-
диначнименторивештина.

Проверазнањаутокуспецијалистичкогкружења
Лекарнаспецијализацијиимаспецијалистичкииндексукоји

сеуписујесвеуспешнообављањевештинеиодговарајућепровере
знања.Наконзавршеногпрограмаиз једнецелинеполажесеко-
локвијуми/илипишесеминарскирад.Обавезниколоквијумису:

1. Циљ начин и значај експерименталних истраживања у
фармакологији

2.Фармакотерапијаинтернистичкихболести
3.Принципирационалнеприменеантибиотика
4.Специфичностифармакотерапијеупедијатрији
5.Профилактичкаприменалековакодхируршкихпацијената
6.Фармакотерапијаургентнихстања
7.Фармакотерапијаупсихијатријиинеурологији

Институцијеиусловизаобављањеспецијалистичкогстажа
Специјалистички стаж се обавља превасходно на Институ-

ту за Клиничку фармакологију, фармакологију и токсикологију,

Медицинскогфакултета.Поредтога,другеинституцијенакојима
специјализантиобављањуклиничкидео,јесуодговарајућенастав-
небаземедицинскихфакултета.

Програмспецијализацијепообластимаивештинама
(засвакугодинуспецијалистичкогстажа)

Пр ви део про гра ма утрајањуод9(девет)месециимазациљ
да специјализанту обезбеди стицање најновијих теоријских и
практичнихзнањаизексперименталнеиклиничкефармакологије
којаоб ухв атаследећеобласти:

 –претклиничкоиспитивањелекова (порекло,развојлекова,
токсиколошкаиспитивања);обуказаизвођењеинвивоиинвитро
експеримената

 –добралабораторијскапракса(GLP)
 – фармакодинамија (механизам дејства лекова, рецептори,

јонскиканалииензимикаоциљнаместадејствалекова ,дозеи
дозирање лекова, интеракције међу лековима, нежељена дејства
лекова,зависностодлекова);новеметодеупраћењудејствалеко-
ва(фармакогенетика,фармакогеномика,протеомикаидр.)

 –клиничкафармакокинетика(ресорпција,дистрибуција,ме-
таболизамиелиминацијалекова,фармакокинетскимодели,фар-
макокинетикакодпојединихгрупапацијената,испитивањебиое-
квиваленције)

 – клиничко испитивање лекова  – општи принципи, методе,
законскарегулатива

 –статистикауклиничкимиспитивањима
 –добраклиничкапракса(GCP)
 –имунофармакологија
 –фармакоекономијаифармакоинформатика
 –законскарегулативанеопходназарегистрацијулекаипу-

штањеупромет,Агенцијазалекове
 –праћење, пријављивањеи евалуација нежељенихдејстава

лекова;фармаковигиланца
Дру ги део про гра ма утрајањуод13(тринаест)месециимаза

циљдасеспецијализантобучизаизвођењеследечихвештинау
оквируексперименталнихживотиња:

 –прављењераствора
 –радсаексперименталнимживотињама(манипулација,ане-

стетисање,жртвовање)
 –планирањеексперименатаinvivoiinvitro
 – интравенска, субкутана, интраперитонеална, перорална

применалекова
 – препарисање крвих судова за апликацију лекова и реги-

стровањекрвногпритиска.
 –Одабраниinvivoмодели:
 –методерегистровањакрвногпритиска
 –методеипоступцизаиспитивањелековаупроцесуисхеми-

јеиреперфузије
 –методезаиспитивањелековакојиутичунапонашањеекс-

перименталнихживотиња
 –методезаиспитивањеболакодексперименталнихживотиња
 –методезаиспитивањеутицајалекованапроцесеучења
 –методезаиспитивањеутицајалекованапроцесуучења
 –анализабиохемијскихпараметаравезанихзадејстволекова

биохемијскафармакологија)
 –праћењеконцентрацијеликвораукрви.
 –Одабраниinvitroмодели:
 –методепрепарисањаизолованихкрвнихсудова
 –методепрепарисањаизолованихскелетнихмишића,методе

електричнестимулације,параметриизометријскеконтракције
 –фармаколошкаанализарецепторскихсистемаијонскихка-

нала
 –Статистичкаобрададобијенихре зултата
 –Писменаиусменапрезентацијаре зултата
 –Извештајопретклиничкимиспитивањималекова
Тре ћи део про гра ма, утрајањуод22месеца,подразумевабо-

равакспецијализанатанаодговарајућимклиникама.Циљједасе
специјализантоспособизаизвођењеодређенихвештинаизследе-
ћихобласти:

Интернамедицина–10месеци

Кар ди о ло ги ја – 4 ме се ца
 –EКGсрца
 –Кардиопулмоналнареанимација



 –Електроконверзијасрчаногритма
 – Дијагностика и терапија пацијената са акутним коронар-

нимсиндромом
 –Дијагностикаитерапијапацијенатасасрчаноминсуфици-

јенцијом
 – Дијагностика и терапија пацијената са есенцијалном хи-

пертензијом
 –Дијагностикаитерапијааритмија
 –Дијагностикаитерапијаедемаплућа
 –Дијагностикаитерапијаплућнеемболије
 –Дијагностикаитерапијакардиомиопатија
 –Дијагностикаитерапијаболесникасадисекцијомаорте
 –Терапијахипертензијекодбубрежнеинсуфицијенције
 –Терапијахипертензивнихкриза
 –Изборидозирањеантикоагулантнетерапије
 –Евалуацијатерапијскихефекаталековаинежељенадејства,

квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећа

Ре у ма то ло ги ја – 1 ме сец
 –Анамнезаире уматолошкаобрадахоспитализованихпаци-

јената
 –Рендгенолошкаилабораторијскадијагностикареуматских

болести
 –Дијагностикаитерапијасистемскихболестивезивногткива
 –Терапијареуматоидногартритиса
 – Терапија системског лупуса еритематодеса и системске

склерозе
 –Терапијанеуралгија,миозитиса,фиброзоитсиса
 –Терапијаипраћењепацијенатасаре уматскомгрозницом
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

става,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Не фро ло ги ја – 1 ме сец
 –Анамнезаире уматолошкаобрадахоспитализованихпаци-

јената
 –Дијагнсотичкеилабораторијскеметодеунефрологији
 –Дијагностикаитерапијаинфекцијауринарногтрака
 –Дијагностикаитерапијаакутнебубрежнеинсуфицијенције
 –Хемодијализа
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

става,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећа

Пул мо ло ги ја – 1 ме сец
 –Анамнезаипулмолошкаобрадахоспитализованихпације-

ната
 –Дијагностичкеилабораторијскеметодеупулмологији
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

става,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Хе ма то ло ги ја – 1 ме сец
 –Анамнеза и хематолошка обрада хоспитализованихпаци-

јената
 –Дијагностикаитерапијаанемија
 –Терапијапоремећајахемостазе
 –Терапијаакутнихихроничнихлеукемија
 –Терапијамалигнихлимфома
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

става,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Га стро ен те ро ло ги ја – 1 ме сец
 –Анамнеза и гастроентеролошка обрада хоспитализиваних

пацијената
 –Радиолошкаиултразвучнадијагностикаболестидигестив-

ногтракта

 –Дијагностикаитерпаијаулкуснеболести
 –Дијагностикаитерапијаакутнихихроничнихобољењаје-

треипанкреаса
 – Дијагностика и терапија малигних болести дигестивног

тракта
 –Дијагностикаитерапијахолелитијазе
 –Дијагностикаитерапијаинфламаторнихобољењацрева
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

става,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Психијатрија–2месеца
 –Анамнезаипсихијатријскаобрадапацијента
 –Терапијапсихијатријскихболесника (фармаколошке,пси-

хијатријске,биолошкеметоде)
 –Дијагностикаилечењенеуроза
 –Дијагностикаилечењепсихоза
 –Превенцијаитерапијаболестизависности
 –Проценаефикасностидејствалековаинежељенихреакција

налекове,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Неурологија–1месец
 –Анемнезаинеуролошкаобрадапацијента
 –Дијагностикаитерапијаургентнихстањаунеурологији
 –Дијагностикаитерпаијацерероваскуларнихбоелсти
 –Дијагностикаитерапијанеуромускуларнихболести
 –ДијагностикаитерпаијадегенеративнихболестиCNS-a
 –Дијагностикаитерапијаепилепсија
 –Евалуација терапијских ефеката лекова и нежељених деј-

ства,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећеиспитивање

Инфективнеболести–1месец
 –Анамнезаиобрадапацијентасаинфективномболешћу
 –Дијагнсотичкеилабораторијскеметодеинфективнихболести
 –Дијагностикаитерапијаосипнихгрозница
 –Дијагностикаитерпаијаенцефалитисаименингитиса
 –Дијагностикаитерапијареспираторнихболести
 –ДијагностикаитерапијаHIVинфекције
 –Дијагностикаитерапијахепатитиса
 –Дијагностикаитерапијасептичнихстања
 –Дијагностика,терапијаипревенцијатропскихболести
 –Евалуацијатерапијскихефекатаинежељенихдејствалеко-

ва,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећеиспитивање

Педијатрија–2месеца
 –Анамнезаипедијатријскипрегледпацијента
 –Дијагностичкеилабораторијскеметодеупедијатрији
 –Дијагностикаитерапијаургентнихстањаупедијатрији
 –Дијагностикаитерапијареспираторнихобољењакоддеце
 –Дијагностикаитерапијанеуролошкихобољењадеце
 –Дијагностикаитерапијакардиоваскуларнихобољењадеце
 –Дијагностикаитерапијауринарнихинфекцијакоддеце
 –Дијагностикаитерапијаендокринолошкихпоремећајакод

деце
 –Дијагностикаитерапијаалергијскихболестикоддеце
 –Дијагностикаитерапијамалигнихпроцесакоддеце
 –Дијагностикаитерапијатровања
 –Изборидозирањелековакоддеце
 –Евалуацијатерапијскихефекатаинежељенихдејставале-

кова,квалитетживота
 –Клиничкаиспитивањакоддеце

Општахирургија–2месеца
 –Анамнезаипрегледхоспитализованихпацијената
 –Дијагнсотичкеилабораторијскеметодеухирургији
 –Преоперативнамедикаментознаприпремапацијента
 –Постоперативнатерапијаантибиотицима



 –Постоперативнаантикоагулантнатерапија
 –Постоперативнаприменааналгетикаиантипиретика
 –Евалуацијатерапијскихефекатаинежељенихдејставале-

кова

Онкологија–2месеца
 –Специфичностиприменецитотоксичнихлекова
 –Лечењеболакодонколошкихболесника
 –Евалуацијатерапијскихефекатаинежељенихдејставале-

кова,квалитетживота
 –Израдапланаклиничкогиспитивањановоглекаиукључи-

вањеупостојећаиспитивања

Реаниматологија–3месеца
 –Методемониторингавиталнихфункција
 –Ендотрахеалнаинтубацијаивештачкодисање
 –Уводуанестезију
 –Одржавањеанестезије
 –Реанимацијапацијента
 – Медикаментозна терпаија код пацијената на интензивној

нези

47.Имунологија
(60месеци)

Циљспецијализације
Циљспецијализацијеизимунологијејестицањезнањаиве-

штинакојелекара-имунологаоспособљавајудаублискојикон-
тинуираној сарадњи са клиничарима разних специјалности оба-
вљаследећедужности:

 – лабораторијска испитивања за следеће болести и стања:
имунодефицијенције, аутоимунске болести, алергијске болести,
лимфопролиферативне болести, трансплантацију и терапијску
имуномодулацију;

 –евалуацијаивисокостручнаинтерпретацијаре зултатаиму-
нолошкихлабораторијскихиспитивања,квалификованоирацио-
налнокоришћењеметодаиспитивањазаодговарајућеболестикао
иобезбеђивањеквалитетаистандардизацијелабораторијскихис-
питивања;

 –усавршававањепостојећихиувођењеновихимунолошких
дијагностичкихитерапијскихметода;

 – сарадњасалекаримаразнихспецијалностиудијагнозии
процениактивностиитокаболестипосредованихимунскимме-
ханизмима,укључујућитрансплантацијуткиваиоргана,каоиу
спровођењуимунотерапијеиимунизације;

 –дисеминацијановихсазнањаизимунологијеупедагошком
процесуудодипломскојипоследипломскојнаставикаоикрозор-
ганизовањеразнихобликаконтинуиранеедукације;планирањеи
извођење стручних пројеката, као и пружање стручне помоћи у
одговарајућимпројектимадругихаутора.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализацијаизимунологијетраје5(пет)година.
Специјалистичко знање из имунологије стиче се после

основногобразовањакоје је заједничко за све гранемедицинеи
збогтога јеназвано„заједничкеоснове”итраје1годину.Утом
периоду лекар на специјализацији ће стицати знања о општим
аспектимамедицинеињенихсубдисциплина,спосебномпажњом
налечењеакутнооболелих.

Другидеоспецијализацијетраје4године,астичусетеориј-
ска и практична знања из имунологије.Сваки лекар на специја-
лизацијиимаглавногменторакојипратитокњеговеспецијализа-
ције. Занадзорнадизвођењемпојединих вештина одговорни су
непосреднименторивештина.

Основеспецијализације
Специјализација из Имунологије почиње после завршетка

основногобразовањаизинтернистичкихгранамедицине.Оптимал-
надужинатрајања„заједничкихоснова”требадаизноси1годину.

Специјализацијајеобразовнипроцестокомкојеглекарстиче
теоријскоипрактичнознањеиискустваизобластиимунологије.
Поштоимунологијапрожимаготовосвеобластимедицине,стица-
њецеловитогпознавањаоведисциплинезахтевапосебнуисисте-
матскуедукацијукојасенеможепостићидопунскомедукацијому

оквирудругихспецијалности.Методеимунолошкеинтервенције
удијагностициилечењуболести јесуибићесвесложенији;ра-
ционалнокоришћењеиадекватнаинтерпретацијаре зултатадијаг-
ностичкихпоступака,апосебнопрактичнаприменаимуномоду-
лације захтева специфична знањаиумећакоја лекари  уоквиру
другихклиничкихилабораторијскихспецијалностинестичу,па
сестогаморајуослањатинависокостручнупомоћпосебнообуче-
ногспецијалистеимунолога.

Проверазнања
За време специјализације континуирано се проверава успе-

шност стручног образовања лекара иментори непосредно и по-
среднонадзирусвепроцесестицањазнања.

Пратесерезултативештинакојејеспецијализантдужансамо-
сталнодаобавиилидауњимаучествује.Позавршеткусвакеструч-
нецелинеспецијализацијеполажесеодговарајућиколоквијум.

У току специјалистичког стажа по завршетку сваке стучне
областиполажесе6колоквијума:

1.Имунолошкилабораторијскиметоди
2.Алергологија
3.Реуматологија
4.Хематологија
5.Нефрологија
6.Неурологија

Институцијеиусловизаобављањеспецијалистичкогстажа
Обука специјализаната се обавља у институцији или групи

институција које имају могућност за извођење целог програма
едукације.Топодразумевапресвегаобукууорганизованим,спе-
цијализованимимунолошкимлабораторијамаувећимздравстве-
нимцентрима, у којима је обезбеђеннужанрепертоаримуноло-
шких техника и метода, њихово квалитетно и стандардизовано
извођење, рационално коришћење и квалификована евалуација
имунолошких тестова. Ове установе морају такође да обезбеде
едукацијуоприменисавременихимунолошкихсазнањаудијаг-
ностици,терапијиипраћењуболесникасаимунодефицијенција-
ма,ауитоимунским,алергијскимилимфопролиферативнимболе-
стима,каоикодтрансплантацијеткиваиоргана.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Првафазаспецијализације–Заједничкеоснове1година

Садржајпрограма
Стицањетеоријскихипрактичнихзнањаизразличитихпод-

ручја интернистичких гранамедицине.Специјализант се детаљ-
но упознаје са интернистичким приступом болеснику узимањем
анамнезе, објективним прегледом, одабиром одређених дијагно-
стичкихпроцедураиначиномлечења.Учисеописивањуитума-
чењу следећих прегледа: биохемијских, хематолошких и других
лабораторијскихтестова,рендгенограма,ултрасонограма,EKGаи
функционалнихиспитивањапојединихоргана.

Упознајеначинузимања,припреме,транспортовањаидијаг-
ностичкеобрадебиолошкихматеријалауспецијализованимлабо-
раторијама.Поднадзоромменторапрописујетерапијскепоступке
ипратињиховучинак.Упознајештетнадејствалековаиметодеза
њиховоспречавање.Учисевођењумедицинскедокументације.

Другафазаспецијализације
Део специјализације непосредно усмерен на имунологију

траје4године.Овајдеооб ухв атадвефазеодкојихсвакатраје2
године.

СадржајпрограмафазеIIa–24месеца
(Кратакописоспособљавањаициљ)

Образовни програм током прве две године II фазе специја-
лизације треба да обезбеди специјализанту стицање теоријских
знања из базичне имунологије  које обухватају следеће области:
молекуларниицелуларнимеханизмиимунскогодговораињегова
регулација,имунодефицијенције,инфекцијска,трансплантацијска
итуморскаимунологија,специјалнаимунопатологијасапринци-
пимаимунодијагнозеиимунотерапије.

Уовојфазилекарнаспецијализацијиоспособљавасезаиз-
вођењелабораторијскихметодаивештинаито:

 –прављењураствора,пуфераимедијумазакултивацијуће-
лија



 –стерилизацијираствора,инструмената,стаклаипластике
 – узимању, транспорту, обради, чувању и одлагању крви и

другихбиолошкихузорака
 –сепарацијиплазме –серума
 –успостављањуисубкултивацијићелијаinvitro
Специјализантовладаваизвођењемследећихвештина:
 –Имуноаглутинација
 –Одређивањеактивностикомплемента
 –Одређивањеимунскихкомплекса
 –Одређивањеприсуства, састава и концентрације криогло-

булина
 –Имунодифузија
 –Имуноелектрофореза
 –Нефелометрија/Турбидиметрија
 –Електроимунодифузија
 –Радиоимуноесеј
 –EIAтестови
 –Директнаииндиректнаимунофлуоресценција
 –Квантитирањелеукоцитаукомори,наразмазимаипроточ-

номцитофлуориметријом
 –Сепарацијалеукоцитанагустинскомградијентуинаосно-

вуповршинскихмаркера
 –Активацијалеукоцитамитогенима,суперантигенима,анти-

генима,алоантигенимаиестримафорбола
 –Одређивањепролиферативногодговора
 –Одређивањецитотоксичногодговора
 –Одређивањепродукцијецитокина
 –Одређивањеапоптозе,некрозеићелијскогциклуса
 –Испитивањефункцијенеутрофилаимакрофага
 –Кожне пробе касне преосетљивости након имунизације и

на„recall”антигене
 –Одређивањекрвнихгрупа
 –ДиректниииндиректниCoombs-ovтест
 –Одређивањеинхибиторакоагулације
 –Кожнепроберанепреосетљивости
 –ОдређивањеукупнихиспецифичнихIgEантителаinvitro
 –Ринопровокативниибронхопровокативнитестови
 –Кожнепробекаснепреосетљивости
 –Алергенспецифичнаимунотерапија
 –Invivoдознопровокативнитестовипреосетљивостинале-

кове
 –Invivoтестовизадијагнозифизичкеиаутоимунскеурти-

карије
 –HLAтипизација
 –Изолацијануклеинскихкиселина
 – Рестрикциона дигестија, електрофореза и блотирање ну-

клеинскихкиселина
 –PCRиRT-PCR
 –Westernblot
Уовојфазиспецијализацијеспецијализантусвајазнањао:
 –правнојрегулативирелевантнојзарадлабораторије
 –техничкимкарактеристикамалабораторијскеопреме
 –медицински релевантним базама података ињиховом ко-

ришћењу
 –Добралабораторијскапракса(GLP)ињенапримена

СадржајпрограмафазеIiб–24месеца
Токомзавршнедвегодинеспецијализацијеспецијализантна

базипретходностеченихзнањаивештинастичеспецијалистичко
знањеопатогенези,лабораторијскојдијагнозиитерапијиболести
укојимаимунскимеханизмиимајузначајнуулогу.

1.Лабораторијскадијагнозаитерапијаимунскипосредованих
болестиизобластиинтернемедицине–12месеци

А.Реуматологија–3месеца
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 – ре уматске болести (реуматоидни артритис, јувенилни ар-

тритис, системски еритемски лупус, системска болест везив-
ног ткива, дерматомиозитис, полимиозитис, системска склероза,
Sjögren-овсиндром),

 –васкулитисиразличитеетиологије(полиартеритиснодоса,
Wegener-овагрануломатоза,криоглобулинемије),

 –Behçet-ovсиндром,анкилозирајућиспондилитис,Reiter-ov
синдром, псоријазни артритис, ре уматска грозница, лајмска бо-
лест.

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 – детекција и одређивање имунских комплекса у телесним
течностимаиткивима

 –детекцијаиодређивањекриоглобулина
 – детекција и одређивање реуматоидних фактора и других

маркерареуматоидногартритиса
 –анализасиновијалнетечности
 –детекцијаиодређивањепојединихкомпонентииактивно-

стикомплемента
 – детекција и одређивање антинуклеарних антитела и анти

DNKантителапримено,флуоресцентнемикроскопијеилиензим-
скихимунотестова

 –извођењеитумачењелупусбандтеста(LBT)

Б.Хематологија–1месец
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 –дискразијеплазмаћелија(мултиплимијелом,Waldenstrom-ова

макроглобулинемија,плазмоцитом,болеститешкогилакогланца,бе-
нигнамоноклонскагамапатија)

 –акутнеихроничнелимфоцитнеимијелоиднелеукемије
 –лимфоми(Hodgkinиnon-Hodgkin),
 –имунскипосредованеанемије,неутропенијеитромбоцито-

пеније,
 –имунскипосредованипоремећајикоагулације.
 –амилоидоза,
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 – лабораторијска дијагностика моноклонских гамапатија

(електрофореза, имуноелектрофореза, одређивање укупних иму-
ноглобулина)

 –имунофенотипизацијаћелијаперифернекрви,костнесржи
илилимфногчвораприменомфлуоресцентнемикроскопијеици-
тофлоуриметријеилиAPAAPметодом

 –детекцијаиодређивањеантителапремаеритроцитима,неу-
трофилимаитромбоцитима

 – детекција клоналности методама хибридизације или ам-
плификације нуклеинских киселина и праћењеминималне рези-
дуалнеболести

В.Алергологија–3месеца
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 – алергијске болести (алергијски ринитис,  анафилатичка

реакција, уртикарија, ангиоедем, алергијске гастроентеропатије,
серумскаболест,алергијеизазванелековима,храном,уједомин-
секата),

 –преосетљивостинаконтраснасредства,лековеианестетике.
Специјализант сеобучава заизвођење следећихпроцедура,

интерпретацијуиевалуацијудобијенихре зултата:
 –кожнитестовиранепреосетљивости
 –одређивањеукупногиспецифичногIgEinvitro
 – одређивање хистамина и других медијатора ране I типа

преосетљивостиутелеснимтечностимаиinvitro
 –кожнитестовикаснепреосетљивости(Patchтестирање)
 –Ринопровокативниибронхопровокативнитестови,
 –Алергенспецифичнаимунотерапија
 –Invivoдознопровокативнитестовипреосетљивостинале-

кове
 –Invivoтестовизадијагнозифизичкеиаутоимунеуртика-

рије
 –карактеризацијућелијаназалногсекрета.

Г.Ендокринологија–1месец
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 –орган-специфична аутоимунска ендокринаобољења (хро-

нични тиреоидитис, примарни микседем, Hashimoto-ov тиреои-
дитис,Graves-ovaболест,тиреогастричнаболест,хроничнаадре-
нокортикална инсуфицијенција, пернициозна анемија, diabetes
mellitusтипI,полиендокринопатије).



Специјализантсеобучавазаизвођењеследећихлабораториј-
скихпроцедураиинтерпретацијуре зултата

 –детекцијаиодређивањеаутоимунскихантителаутелесним
течностимаиткивима

Д.Нефрологија–1.5месец
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 – гломерулонефритиса (Синдром Goodpasture, пролифера-

тивни,мезангиопролиферативни,мембранозни)
 – тубулоинтерстицијских нефритиса (изазваних антителима

премабазалнојмембрани,изазванихимунскимкомплексима)
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –детекцијаиодређивањеантителаиимунокомплексауткиву

бубрегаимунофлуоресцентнимиимупопероксидазнимтехникама,

Ђ.Пулмологија–1месец
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 –бронхијалнаастма,хиперсензитивнипенумонитис,аспер-

гилоза,саркоидоза,синдромGoodpasture
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –карактеризацијућелијаиуобличенихелеменатабронхијал-

ногалвеоларноглавата(BAL)

Е.Гастроентерологија–1месец
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 – алергијске гастроентеропатије, рекурентне афтозне улце-

рације,хроничниатрофичнигастритис,пернициознаанемија,це-
лијакија,Chron-ovaболест,улцерозниколитис,хепатитисBиC,
хроничниактивнихепатитис,примарнабилијарнацироза..

Ж.Кардиологија–15дана
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:
 –Dressler-овсиндром,акутнаре уматскагрозница,аутоимун-

скимиокардитис

2.Лабораторијскадијагнозаитерапијаимунодефицијентних
стањаиимунскипосредованихболестиизобласти
ПЕДИЈАТРИЈЕ–2месеца

Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,
лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:

 –Имунодефицијенције(ID)сапоремећајемпродукцијеанти-
тела (агамаглобулинемија саX-везаним типомнаслеђивања, ага-
маглобулинемија са аутосомно-рецесивним типом наслеђивања,
хипогамаглобулинемијасаразноликимпочетком,дефицитпоткла-
са серумског IgG,пролазнахипогамаглобулинемија одојчета, се-
лективнаIgAдефицијенција)

 –Имунодефицијенцијесапоремећајемћелијскогимунитета/
комбинованеID(тешкакомбинованаимунодефицијенција,Omen-
novсиндром,хроничнамукокутанакандидијаза,атаксија-теланги-
ектазија,Wiskott-Aldrichсиндром,хиперIgMсиндром)

 –Имунодефицијенцијесапоремећајемфагоцитнефункције
(хронична грануломатозна болест дефицит адхезионихмолекула
леукоцита,Chediak-Higashiсиндром,хиперIgEсиндром,

 –Дефицијенцијекомплемента
 – секундарне имунодефицијенције (педијатријске HIV ин-

фекције,кодприменеимуносупресивнихлекова,кодтрауме/опе-
котина,кодхемато-онколошкихболесника,кодаутоимунскихбо-
лести,кодболесникасаспленектомијомилиаспленијом)

 – атопијске и аутоимунске болести детињства: (атопијски
дерматитис,алергијскиринитис,ре уматскеболестикоддеце,јуве-
нилниидиопатскиартритис,системскилупус)

Упознајесесаприменомтерапијеинтравенскимимуноглобу-
лином,основаматрансплантацијскеимунологијеупедијатријских
болесника,каоинежељенимреакијамапослерутинскихимуни-
зацијаудетињству.

Специјализант се упознаје и обучава за извођење следећих
лабораторијскихметода,каоизаправилнотумачењепараметара
целуларнеихуморалнеимуностиудетињству:

 –кожнепробекаснепреосетљивости
 –пролиферацијскиодговорлимфоцитанастимулацијумито-

генимаиантигенима

 –фенотипизацијалимфоцитаперифернекрви
 – одређивање концентрација компоненти комплемента/ак-

тивностикомплемента
 –одређивањеконцентрацијасерумскихимуноглобулина
 –специфичнихимуноглобулинанаконвакцинације,
 –одређивањеавидитетаспецифичнихантитела,
 –одређивањефагоцитнефункције
 –електрофорезапротеина
 –лабораторијскопраћењесупституционетерапијеимуногло-

булином
 – испитивање ране преосетљивости на инхалационе и/или

нутритивнеалергене

3.ИмунскиаспектиТРАНСПЛАНТАЦИЈЕТКИВА
ИОРГАНА–2месеца

Специјализантстичеспецијалистичкознањео:
 – трансплантацији бубрега и других  органа и ткива као и

матичнећелијехематопоезе  (индикацијезатрансплантацију,се-
лекцијадаваоца,имунолошкапроценапримаоцаидаваоца),

 –примениимуносупресивнетерапијеињенимкомпликаци-
јама

 –одбацивањукалемаиболестикалемапротивдомаћина.
Специјализантсеобучавазаизвођењеинтерпретацујуре зул-

татаследећихлабораторијскихпроцедура:
 – одређивање антигена главног хистокомпатибилног ком-

плекса,
 –мешанакултуралимфоцита,
 –извођењеунакрснереакције
 –пречишћавањематичнихћелијахематопоезе

4.Лабораторијскадијагноза,имунопрофилаксаитерапија
ЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ–2месеца

Специјализантстичеспецијалистичкознањео:
 –инфекцијамакоједоводедонастанкасекундарнихимуно-

дефицијенција и то: вирусним инфекцијама (инфективна моно-
нуклеоза,хепатитисA,BiC,CMV)ипаразитарниминфекцијама
(токсоплазмоза,лајшманиоза),

 – постинфекцијским болестима са аутоимунском генезом
(хроничниактивнихепатитис,поствакциналниенцефаломијелитис,

 – инфекцијама које непосредно оштећују имунски систем
(AIDS)

 –примениимунопрофилаксе(активнаипасивна)
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –доказивањеиодређивањенуклеинскихкиселинаиантиге-

наинфективнихагенаса
 –доказивањеантителанаинфективнеагенсе

5.ЛабораторијскадијагнозаиимунотерапијаМАЛИГНИХ
БОЛЕСТИ–3месеца

Специјализант стиче специјалистичко знањео лабораториј-
скојдијагнозииимунотерапијималигнихболестиито:

 –имунолошкаосноваиоправданостприменеимунотерапије
кодмалигнихболести(индикације,ефектипримене)

 – видови имунотерапије (специфична, неспецифична, си-
стемска,локална,активна,пасивна),техникепримене,дозе

 –врстемодификаторабиолошкереакције(органскиадјуван-
си,синтетскиадјуванси,цитокини,моноклонскаантитела).

 –евалуацијапаранеопластичкихсиндрома
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –детекцијатуморскихмаркераиаутоантителаутумору,тки-

виманезахваћенимтуморомициркулацији
 – откривање микрометастаза in vivo применом обележених

моноклонскихантитела
 –одређивањеспецифичнеинеспецифичнецитотоксичнеак-

тивности(цитотоксичниТлимфоцити,NKћелије,LAKћелије)
 –одређивањеимунскихпоремећајакодразличитихнеопла-

зија,ињиховапрогноза,проценеефекатапојединихимуномоди-
фикатораinvitroиinvivo

 –Анализаћелијскогциклусаипараметараапоптозеинекро-
земетодамапроточнецитофлуориметријеилианализомекспреси-
јеспецифичнихiRNK



6.Лабораторијскадијагнозаитерапијаимунскипосредованих
болестиизобластиДЕРМАТОЛОГИЈЕ–1месец

Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,
лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:

 – алергијске болести са кожним манифестацијама (атопски
дерматитис,контактнидерматитис,екцеми)

 – аутоимунске булозне болести (Pemfigus vulgaris, булозни
пемфигоид,дерматитисхерпетиформис,линеарнаIgAболест)

 – кожне манифестације аутоимунских системских болести,
псоријазе,неутрофилнедерматозе.

7.Лабораторијскадијагнозаитерапијаимунскипосредованих
болестиизобластиНЕУРОЛОГИЈЕ–2месеца

Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,
лабораторијскојдијагнозиитерапијиследећихболести:

 –Аутоимунскедемијелинизирајућеболести(мултипласкле-
роза, акутни дисеминовани енцефаломијелитис, акутни и идио-
патскиполинеуритис)

 –Мијастеиија гравис,СиндромEaton-Lambert,SSPE,Суба-
кутнеспонгиоформнеенцефалопатије

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 –Одређивањеолигоклоналностиимуноглобулинауцеребро-
спиналномликвору

48.Ургентнамедицина
(60месеци)

Општеодредбе
Специјализацијаизургентнемедицинепочињепослеоснов-

нихстудијамедицине.Дужинатрајањаспецијализацијејепетго-
дина.

Наменаспецијализације
Специјализација из ургентне медицине треба да омогући

формирањетаквогпрофилалекаракојиможеда,у свимургент-
нимстањимабудеододлучујућепомоћиууспостављањувитал-
ногстањапацијента.

Специјализација код нас постоји двадесетак година и на-
мењена је формирању специјалисте који у целокупном систему
здравственезаштитерадисамосталноујединицамаургентнеме-
дицинскепомоћииуболницамауспецијализованимамбулантама
зареанимацијуизахитанпријем.

Трајањеиструктураспецијализације
Специјализацијаизургентнемедицинетрајепетгодина.Це-

локупнитоккружењаделисенадвадела.
Први део подразумева кружење у болничким јединицама

ускихспецијалистичкихграна.
Програмкружењајенаправљентакодасеутокукружењаод

гранакојесеодликујумањеургентнимстањимапрелазинакруже-
њепогранамакојесеодликујувишеургентнимстањима.Тајдео
специјалистичкогкружењатрајечетиригодине.

ДругидеосеодносинакружењеуУргентномцентру.Тајдео
трајегодинудана.

Радипоступностиирадиправилногедукативногреда,цело-
купнитоккружењатребадасеодвијапотачноутврђеномредо-
следукојијеприказаннатабели.

1.Хематологија    1месец
2.Гастроентерологија    1месец
3.Инфектологија    2месеца
4.Нефрологија    2месеца
5.Урологија     1месец
6.Гинекологијасаакушерством  2месеца
7.Хирургија     3месеца
8.Ортопедија    2месеца
9.Педијатрија    4месеца
10.Ендокринологија    1месец
11.Алергологија    2месеца
12.ОРЛ     1месец
13.Офталмологија    1месец
14.Неурохирургија    1месец
15.Психијатрија    2месеца
16.Неурологија    3месеца

17.Токсикологија    3месеца
18.Кардиологија    6месеци
19.Пулмологија    4месеца
20.Анестезија    6месеци
21.Ургентнамедицина   10месеци
22.Спремањеспецијалистичкогиспита  2месеца

Радноедукативнеобавезеутокуспецијализације
Заспровођењемедицинскихпоступакалекаранаспецијали-

зацији одговоран је лекар специјалиста под чијом се контролом
спроводиедукативнипроцес.

Уциљустицањапотребнихзнањаивештина,поредедукаци-
јеутокуредовноградногвремена,специјализантимаобавезуида
учествујеудежурствимауустановиукојојобављаспецијалистички
стаж.ТајставсенарочитоодносинадежурствоуУргентномцентру.

Бројдежурстванеможебитивећиодједногнедељно.

Проверазнања
У току специјалистичког кружења специјализанти из Ур-

гентнемедицинеполажучетириколоквијума.Дваписменаидва
усмена.Писмениколоквијумисуизинтернистичкихихируршких
гранааусмени –трећикојисеодносинаколоквијумизУргентне
медицине (Ургентни центар). Тај колоквијум подразумева знање
израногхоспиталногтретманаургентнихболесника.Четвртико-
локвијум,такођеусменисеполажеуЗаводузахитнумедицинску
помоћуБеоградуиодносисенатретманургентнихболесникана
теренуиутранспортусанитетскимколима.

Првиписмениколоквијумизинтернистичкихгранаоб ухв ата
следећеобласти:

a.Хематологија
b.Гастроентерологија
c.Инфектологија
d.Нефрологија
e.Педијатрија
f.Ендокринологија
g.Алергологија
h.Психијатрија
i.Кардиологија
j.Пулмологија
k.Токсикологија
l.Анестезија
Другиписмениколоквијумизхируршкихгранаобухвата:
m.Урологија
n.Гинекологијаиакушерство
o.Хирургија
p.Ортопедија
q.ОРЛ
r.Офталмологија
s.Неурохирургија
Трећиусмениколоквијумизургентнемедицинеподразумева:
Тра ума:
t.одржавањевиталнихфункција
u.дијагнсотикатрауматизованогболесника
Коматознастања:
a.диференцијалнадијагнозакоматознихстања
b.лечењекомаразличитогпорекла
Шокнастања:
a.диференцијалнадијагнозашокнихстања
b.лечењешокнихстањаразличитогпорекла
c.тровањахемијскимсредствимаигљивама
d.диференцијалнадијагнозаинтоксикацијаразличитогпорекла
e.лечењеотрованог
Интубација
a.оротрахеалнаиназотрахеална –техника
b.индикацијезаинтубацијуболесника
Респиратор
Врстереспиратора
a.индикацијезапостављањеболесниканареспиратор
b.инфузионатерапија
c.врстеинфузионихраствора
d.индикацијазаинфузионутерапију
Аналгезијаирелаксација
a.врстеаналгетикаиизборутранспортупремаиндикацијама
b.врстерелаксанатаиизборутранспортупремаиндикаци-

јама



Четврти усмени колоквијум из хитне медицинске помоћи
подразумева:

Тријажанатерену:
Далијеболесникзакућнолечењеилизатранспортуздрав-

ственуустанову
Којаврстамедициснкеуслугесеможеизводитиукући
Дијагноза:
Клиничкаоријентацијаунејаснимстањима(диференцијална

дијагнозаторакалногиабдоминалногбола)
Фармакотерапија
Којеврстелековасесмејупримењиватинатерену
Инфузионатерапија:
Којиинфузионирастворисемогукориститинатеренуикада
Тра ума:
Третмантрауматизованогболесниканатеренуиутранспор-

ту
Тешкакардиоваскуларнастања:
a.третманболесникасаинфарктомнатеренуиутранспорту
b.третманболесникаухипертензивнојкризинатеренуиу

транспорту
c.третманболесникасасрчанимзастојемнатеренуитрети-

рањестањапослесрчаногзастојанатерену
d.третманболесникасамалигномаритмијомнатеренуиу

транспорту
e.третманболесникасадисекцијоманеуризмеаортенатере-

нуиутранспорту
Тешкапулмолошкастања;
a. третман болесника у статусу асматицус-у на терену и у

транспорту
b.третманболесникасаспонтанимпнеумотораксомнатере-

нуиутранспорту
Тешкаендокринолошкастања:
a.третманболесникасаапоплексијомхипофизенатеренуи

утранспорту
b.третманболесникаутиреотоксичнојкризи
c.третманболесникаудијабетичнојкоминатеренуиутран-

спорту
d.третманболесникаухипогликемијскојкоминатеренуиу

транспорту
e.третманболесницекојајеималахиперстимулацијуовари-

јуманатеренуиутранспорту
Тешкагастроентеролошкастања:
a.третманболесникасакрварењемиздигестивногтрактана

теренуиутранспорту
b.третманболесникасаперфорацијомжелуцаижучнекесе

натеренуиутранспорту
c.третманболесникасаилеусомнатеренуиутранспорту
d.третманболесникастешкоммалигномболешћунатерену

иутранспорту
e.третманболесникасаперитонитисомнатеренуиутран-

спорту
Тешкахематолошкаобољења:
a.третманболесникасахеморагијскимсиндромомнатерену

иутранспорту
b.третманболесникасахемофилијомБнатеренуиутран-

спорту
c.третманболесникасанеутропенијомиагранулоцитозомна

теренуиутранспорту
Тешкабубрежнаобољења:
a.третманболесникасаакутномбубрежноминсуфицијенци-

јомнатеренуиутранспорту
b. третман болесника са хроничном бубрежном болешћу у

транспортукадаседопреманахемодијализу
c.третманболесникасатрансплантиранимбубрегомкомеје

потребноизвршитинекуздравственуинтервенцију
d.третманболесникасаторзијомтестисанатеренуиутран-

спорту
Тешкагинеколошкаиакушерскастања:
a. третман болеснице самасивнимкрварењемиз утеруса и

вагиненатеренуиутранспорту
b.третманболесницесатешкиммалигномомгинеколошких

органанатеренуиутранспорту
c. третман труднице, којој је почео породјај на терену и у

транспортунарочитоуруралнимсрединама

d.третмантрудницесакомпликованим,патолошкимстањем
припородјајунатеренуиутранспорту,нарочитоуруралнимсре-
динама

ТешкаОРЛстања:
a.третмандететасастранимтеломуларинксунатеренуиу

транспорту
b. третман детета са страним телом у носу на терену и у

транспорту
c.третманболесникасатрауматскимоштећењембубнеопне

натеренуиутранспорту
d. третман болесника са тра уматском, масивном повредом

преднејгмасиванатеренуиутранспорту
e. третман болесника са тра уматском повредом максиле и

мандибуленатеренуиутранспорту
Тешкаофталмолошкастања:
a. третман болесника са тра уматском, пенетрантном повре-

домоканатеренуиутранспорту
b.третманболесникасастранимтеломукоњуктиви
c.третманболесникаса«сувимочима»кодегзофталмусау

Грависовојболестинатерену
Тешканеуропсихијатријскаобољења
a.третманболесникауепилептичномстатусунатеренуиу

транспорту
b. третман болесника у мијастеничној кризи на терену и у

транспорту
c.третманболесникаукризисамултипломсклреозом
d.третманагитираногпсихијатријскогболесниканатерену

иутранспорту
Опекотине,ударструје,угушење,дављење
a.третманболесникасамасивнимопекотинаманатеренуи

утранспорту
b.третманболесникасаелектрокуцијомнатеренуиутран-

спорту
c.третманболесникасаугушењемодотровнихпараигасова

укесонима, рудницимаипри експлозијиу затвореномпростору
натеренуиутранспорту

d.третманболесникакојиседавиоуводинатеренуиутран-
спорту

Убодинсекта,крпеља,змијеитровањегљивама
a.третманболесникакогајеубоинсектитретманалергијске

реакцијекојијетајубодизазваонатерену
b.третманболесникакогајеубокрпељнатерену
c.третманболесникакогајеујелазмијанатеренуиутран-

спорту
d.третманотрованихболесникасапечуркаманатеренуиу

транспорту

Вештинеутокукружења
Време,местоивештинеутокукружења
Време,местоисписаквештинакоје специјализантморада

савладаутокукружењаприказанисунаследећојтабели:

1.ХЕМАТОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, Институтзахематологи-
јуКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеболесникасахемолизниманемијама  20 -
Препознавањеболесникасапостхеморагијскоманемијом 10 -
Препознавањеболесникасанеутропенијомиагранулоцитозом 10 -
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасалеукемијом 10 -
Ургентнапомоћболесницимаухеморагијскомсиндрому 10 -

2.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаболестиди-
гестивногсистемаКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћболесницимакодгастроин-
тестиналногкрвављења 

10 5

Препознавање болесника са акутним хепатобилиопанкреа-
тичнимобољењем

10 10

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са акутном
инсуфицијенцијомјетре

10 5



3.ИНФЕКТОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаинфективне
итропскеболестиКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћкодакутногменингитисаи
иенцефалитиси

10 5

Препознавање и ургентна помоћ код болесника са акутном
цревноминфекцијом

10 10

Препознавање и ургентна помоћ код болесника са акутном
тешкомреспираторноминфекцијом

10 10

Препознавањеиургентнапомоћкодболесникасатешкомге-
нерализованоминфекцијом

10 5

Препознавањеиургентнапомоћкодболесникасаосипним
грозницама

10 5

Препознавањеиургентнапомоћкодболесника саубодним
тетаногенимранама

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодболесникасахипертер-
мијомнепознатеетиологије

10 10

Препознавањеиургентнапомоћкодболесникасаепидемиј-
скомболести

10 10

4.НЕФРОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаурологијуи
нефрологију,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаакутномбу-
брежноминсуфицијенцијом

10 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаакутизаци-
јомхроничнебубрежнеинсуфицијенције

10 5

Транспортболесниканахемодијализу 5 10

5.УРОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаурологијуи
нефрологијуКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавање и ургентна помоћ болесницима са реналном
коликом

5 5

Препознавање и ургентна помоћ болесницима  са торзијом
тестиса

5 -

Препознавањеиургентнапомоцболесницимасаретенцијом 5 5

6.ГИНЕКОЛОГИЈАСААКУШЕРСТВОМ
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзагинекологију
иакушерствоКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавање и ургентна помоћ болесницама при спонта-
номпобачају

5 5

Препознавањеиургентнапомоћтрудницамасахипертензијом 5 5
Препознавањеиургентнапомоћтрудницамаупрееклампсији 5 5
Препознавањеиургентнапомоћтрудницамакојесусепоро-
диленатерену

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницамасаперитони-
тисомизазванимгинеколошкимиакушерскимобољењем

5 5

7.ХИРУРГИЈА
Трајањеобуке: 3месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаболестиди-
гестивногсистемаКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаакутнимаб-
доменом

10 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаперитони-
тисом

10 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаакутноин-
тестиналномоклузијом

5 5

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са укљеште-
номкилом

5 5

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са акутним
апендицитисом

5 5

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са акутним
аноректалнимобољењимаиповредама

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаопекотинама 5 5
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаургентним
васкуларнимстањима

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаповредама
перифернихартеријаивена

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаартеријском
емболијом

5 -

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са дубоком
венскомтромбозом 

5 5

8.ОРТОПЕДИЈА
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, ИнститутзаортопедијуКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеипомоћболесницимасаповредамакичменог
стуба

5 5

Препознавање и помоћ болесницима са повредама горњих
екстремитета

5 5

Препознавањеипомоћболесницимасаповредомкарлице 5 5
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаповредама
доњихекстремитета

5 5

9.ПЕДИЈАТРИЈА
Трајањеобуке: 4месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзамајкуидете,
Универзитетскадечијаклиника
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћдеци са високомтелесном
температуром

10 5

Препознавањеиургентнапомоћдецисаконвулзијама 10 5
Препознавање и ургентна помоћ деци при погоршању код
уродјенихсрчанихмана

10 5

Препознавањеиургентнапомоћдецисаакутнимпогорша-
њемхематолошкогобољења

5 5

Препознавање и ургентна помоћ деци са акутном респира-
торноминсуфицијенцијом

5 5

Препознавањеиургентнапомоћдецисаосипнимгрозницама 10 5
Препознавањеиургентнапомоћдецисаакутноминтоксика-
цијом

10 5

10.ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, Институт за ендокрино-
логију,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавање и ургентна помоћ болесницима у тиреоток-
сичнојкризи

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасадијабетич-
номкомом

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимаухипоглике-
мији

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасафеохромо-
цитомомисахипертензивномкризом

5 -

Помоћболесницима у ургентном стањупосле хиперстиму-
лацијеоваријума

5 -

11.АЛЕРГОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзаалергологи-
јуКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеидијагнозаалергијскедијатезе 10 5
Упознавањесаосновнимпринципималечењаалергијскебо-
лести

1 -

УпознавањесалечењемQуинцк-еовогедема 1 -
Упознавањесалечењеманафилактичкогшока 1 -
Упознавање и ургентна помоћ код  генерализоване уртика-
рије

10 5

12.ОРЛ
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, ИнститутзаОРЛимакси-
лофацијалнухирургијуКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћкодповредаува 5 5
Препознавање и ургентна помоћ код мастоидитиса и лаби-
ринтитиса

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодвертигинозногсиндрома 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкодповреданосаиепистаксе 5 5
Упознавањеиургентнапомоћприпостојањустранихтелау
ларинксуитрахеји

5 -



Упознавање са основном техникомкодургентне трахеосто-
мије

5 -

Упознавањеиургентнапомоћкодкорозијеједњака 5 -
Упознавањеиургентнапомоћкодповредеифлегмоневрата 5 -

13.ОФТАЛМОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Место обуке:Менторска болница, Институт за очне боле-
сти,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћкодповредеока 5 5
Упознавањеиургентнапомоћкодакутногиридоциклитиса
идругихакутнихинфламацијаока

5 -

Упознавањеиургентнапомоћкодакутногглаукома 5 -
Упознавање и ургентна помоћ код поремећаја васкуларног
системаока

5 -

14.НЕУРОХИРУРГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Менторскаболница, Институтзанеурохирур-
гију,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћболесницимасасубарахно-
идалномхеморагијом

5 -

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасаинтрацере-
бралнимспонтанимхеморагијама

5 -

Препознавање и ургентна помоћ болесницима са погорша-
њемстањакодинтрацеребралногтумора

5 -

15.ПСИХИЈАТРИЈА
Трајањеобуке: 2месеца
Местообуке:Менторскаболница, Институтзапсихијатри-
ју,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањесуицидалногризикакодболесникаиургент-
напомоћ

5 -

Поступаксаагресивним(виолентним)болесником 5 5
Препознавање и ургентна помоћ болесницима сашизофре-
нијомипараноиднимстањима

5 -

Ургентнапомоћкодафективнихпоремећаја 5 5
Ургентнапомоћкодакутнестреснереакције 5 5
Препознавање и ургентна помоћ код органских менталних
поремећаја

5 -

Ургентнапомоћкодделирантнихстања 5 5
Ургентнапомоћкодакутнеалкохолнеинтоксикације 5 5
Ургентнапомоћкодпредозирањанаркотицима 5 5

16.НЕУРОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 3месеца
Место обуке:Менторска болница, Институт за неурологи-
ју,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавање и ургентна помоћ болесницима са исхемиј-
скимможданимударом

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасахеморагиј-
скимможданимударом

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимауепилептич-
номстатусу

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимаукризисвести 5 5
Препознавањеиургентнапомоћболесницимауделиријуму 5 5
Ургентнапомоћболесницимаукоми 5 5
Препознавање и ургентна помоћ болесницима  са акутним
перирадикулонеуритисом

5 5

Препознавањеиургентнапомоћболесницимаумијастенич-
нојкризи

5 -

Препознавање и ургентна помоћ болесницима  са акутним
параплегијама

5 -

Препознавањеиургентнапомоћболесницимасамултиплом
склерозом

5 -

17.ТОКСИКОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 1месец
Местообуке:Клиниказатоксикологију
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Упознавањесасимптомимаилечењемкодакутногтровања
лековима

5 5

Упознавањесасимптомимаилечењемкодтровањапестици-
дима

5 -

Упознавањесасимптомимаилечењемкодтровањаоргано-
фосфатима

5 5

Упознавањесасимптомимаилечењемкодтровањагљивама 5 -
Упознавање са симптомима и лечењем код тровања бојним
отровима

5 -

18.КАРДИОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 6месеци
Местообуке:ИнститутзакардиоваскуларнеболестиКЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћкодангинозногнапада 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкодинфарктамиокарда 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкодмалигнесрчанеаритмије 5 5
Препознавање и ургентна помоћ синкопалних и колапсних
стања

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодакутнедисекцијеаорте 5 -
Препознавањеиургентнапомоћкодкардијалногедемаплућа 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкодперикардитиса 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкоддекомпензованемиокар-
диопатије

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодсвихобликасрчанеде-
компензације

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодхипертензивнихкриза 5 5

19.ПУЛМОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 4месеца
Местообуке:Институтзаплућнеболести,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Препознавањеиургентнапомоћкодакутнереспирацијске
инсуфицијенције

5 5

Препознавање и ургентна помоћ  код  акутног погоршања
хроничнереспирацијскеинсуфицијенције

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодтешкогакутногнапа-
даастме

5 5

Препознавањеиургентнапомоћкодстатусаасматикуса 5 5
Препознавањеиургентнапомоћкодакутнеплућнеемболије 5 -
Препознавањеиургентнапомоћкодхемоптизија 5 -
Препознавање и ургентна помоћ  код акутне тешке плућне
инфекције

5 5

20.АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА
Трајањеобуке: 6месеци
Местообуке:Институтзаанестезиологију,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Упознавањесатехникоминтубације 10 20
Упознавањесакомпликацијамаинтубације 5 -
Упознавањесапарентералномнадокнадомволумена 10 10
Упознавањесатехникомартефицијелневентилације 10 5
Упознавањесакардиоваскуларниммониторингом 10 5
Упознавањесапринципимааналгезијеиседацијекритично
оболелих

10 5

21.УРГЕНТНАМЕДИЦИНА
Трајањеобуке: 12месеци
Местообуке:Ургентницентар,КЦ
ВЕШТИНА Асистира Изводи
Упознавањеиургентнапомоћкодкардиогеногшока 5 -
Упознавањеиургентнапомоћкодсептичкогшока 10 5
Упознавањеиургентнапомоћкодхеморагијскогшока 10 10
Упознавањесареанимационимпоступцимакодтра уматизо-
ваногболесника

10 10

Упознавањесареанимационимпоступцимакодкраниоцере-
бралнеповреде

10 10

Упознавањеиургентнапомоћкодповредагрудногкоша 10 10
Упознавањеиургентнапомоћкодтупихповредатрбуха 10 10
Упознавањеиургентнапомоћкодпенетрантнихповредатрбуха 10 10
Упознавањеиургентнапомоћкодкоштанозглобногтра ума-
тизма

10 10

49.Лабораторијскамедицина
(60месеци)

Циљспецијализације
Лабораторијскамедицина омогућава усвајање теоретских и

практичнихзнањаизбиохемије,молекуларнебиологије,имуноло-
гијеимикробиологије.



Лабораторијска медицина је интегративна и поливалентна
специјалностуоквирумедицинекојаоб ухв атаанализутелесних
течности, ћелија и ткива и интерпретацију добијених ре зултата.
Лабораторијскамедицинаоб ухв атафундаменталнаипримењена
истраживања биохемијских и физиолошких процеса у људском
организму ињихову примену у дијагностици, лечењу и превен-
цијиболести.

Лабораторијскамедицинанијеограниченасамонаактивно-
стикојесеодвијајуулабораторијама,већусвакодневномрадусна-
жно утиче на третман пацијената.Интерпретација добијених ре-
зултатајекључнизадатакспецијалисталабораторијскемедицине.

Циљспецијализацијеизлабораторијскемедицинејеформи-
рањестручњакасаспецијалистичкимзнањимаизклиничкебио-
хемије,имунологије,микробиологијеимолекуларнебиологије,а
ускладусапрепорукамаЕЦ4.

Специјалиста Лабораторијске медицине би требало да од-
говори потребама савремене лабораторијске дијагностике. Овом
специјализацијомлекар требадабудеоспособљен за:поставља-
ње индикација за одређене лабораторијске процедуре, примену
одговарајућиханалитичкихтехникаипринципа, евалуацијуана-
литичкихре зултата,активноучешћеуклиничкимтимовима,во-
ђењелабораторије,контролуквалитета,праћењенаучнихтокова,
применунаучнихсазнањаиконтинуираниразвојлабораторијске
дијагностике

Структураспецијализације

СпецијализацијаизЛабораторијскемедицинеоб ухв атадво-
семестралну наставу, лабораторијску праксу у општим и специ-
јализованим биохемијским, имунолошким, микробиолошким и
молекуларнобиолошкимлабораторијамаиопштиклиничкистаж.
Попретходностеченомтеоретскомзнањуиуспешномовладава-
њулабораторијскимтехникама, специјализант се током завршне
двегодинеспецијализацијелабораторијскемедицинеукључујеу
рад у амбуланти и на одељењу са клиничким лекарима.На овај
начин он допуњује своје претходно стечено теоретско знање са
специјалистичкимзнањемопатогенезиитерапијиболестикојесу
специфичнезадатуклиничкуграну.Такође,боравкомнаклиници,
поредрадасапацијентима, специјализантћебитиумогућности
даовладаитехникамалабораторијскедијагностикекојесуспеци-
фичнезарадуодређенојклиничкојобласти.

Специјализацијаизлабораторијскемедицинетраје5година
(60месеци)иобухвата:

Општилабораторијскистаж:
 –Клиничкабиохемија –12месеци
 –Клиничкаимунологија –6месеци
 –Молекуларнабиологија –6месеци
 –Микробиологија –6месеци
Клиничкистажирадуспецијализованимлабораторијама –

20месеци
Двосеместралнанастава –9месеци
Статистикаиинформатика –1месец

Проверазнања

УоквируспецијализацијеизЛабораторијскемедицинелека-
ринаспецијализацијибиполагалиследећеколоквијуме:

1.Општабиохемија
2.Клиничкизначајнипротеини,ензимиитуморскимаркери
3.Поремећајиметаболизмалипидаиугљениххидрата
4. поремећаји ацидобазне равнотеже, метаболизма воде и

електролита
5.Техникеиспитивањацелуларнихихуморалнихкомпонен-

тиимунскогодговора
6.Молекуларно-биолошкетехникеудијагностици
7.Основнипринципидијагностикеинфективнихагенаса
8.Лабораторијскадијагностикахематолошкихобољења
9.Лабораторијскадијагностикаендокринолошкихобољења
10.Лабораторијскадијагностиканефролошкихобољења
11.Лабораторијскадијагностикакардиоваскуларнихобољења
12.Лабораторијскадијагностикареуматолошкихобољења
13.Лабораторијскадијагностикаалергијскихобољења
14.Лабораторијскадијагностикаобољењајетреигастроин-

тестиналногтракта

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЛАБОРАТОРИЈСКЕ
МЕДИЦИНЕ

ИОПШТИЛАБОРАТОРИЈСКИСТАЖ

КЛИНИЧКАБИОХЕМИЈА(12месеци)

1.Уводупрактичнирадулабораторијитеоријски
ипрактичнирад(2месеца)

Начинрадаухемијскојлабораторији,заштитаприраду,упо-
знавањесаопремом

Гледа:1
Калибрацијамернихсудова
Изводи:10
Мерењенатехничкојианалитичкојваги
Изводи:20
Прављењераствораодређенеконцентрације
Изводи:20
Стандардизацијараствора
Изводи:10
Методеквантитативногодређивањасупстанци
Гледа:10
Прављењепуферскихраствора
Изводи:10
pH-метрија
Изводи:20
Принципиприквалитативномиквантитативномодређивању

природнихпроизвода
Изводи:5
Принципихроматографскихтехика
Изводи:5
Принципиелектрофоретскихтехника
Изводи:1
Пипетирањестакленимиаутоматскимпипетама,калибраци-

јапипета,провератачностипипета
Изводи:50
Прављењераствора,контролатачностинаправљенограствора
Изводи:1
Прањелабораторијскогпосуђа
Изводи:2
Колориметрија,прављењестандарднихкрива(протеини,PAP)
Изводи:3

2.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–Одређивањеконцентрацијепротеина:(1месец)

Одређивањеукупнеконцентрацијепротеинаусерумуимо-
краћи

Изводи:50
Одређивањеконцентрацијеалбуминаусеруму
Изводи:25
Одређивањеконцентрацијеглобулина
Изводи:25
Одређивањеконцентрацијефибриногенауплазми
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијехаптоглобинаусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијетрансферинаусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијецерулоплазминаусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијеферитинаусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијетропонинаусеруму
Изводи:5
Електрофорезасерумскихпротеина
Изводи:50

3.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–Одређивањеконцентрацијелипида:(1месец)

Одређивањеконцентрацијеукупнихлипидаусеруму
Изводи:20
Одређивањеконцентрацијетриацилглицеролаусеруму
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијехолестеролаусеруму
Изводи:50



Одређивањеконцентрацијехолестерол-естараусеруму
Изводи:50
ОдређивањеколичинеHDL-холестеролаиLDL-холестерола

усеруму
Изводи:50
Одређивањехиломикронаусеруму
Изводи:5
Одређивање концентрације аполипопротеина А и аполипо-

протеинаБусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијефосфолипидаусеруму
Изводи:5

4.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–Одређивањеконцентрацијенепротеинскихазотних
једињења(1месец)

Одређивањеконцентрацијеурееусерумуимокраћи
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијекреатининаусерумуимокраћи
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијемокраћнекиселинеусеруму
Изводи:50

5.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–Одређивањеконцентрацијеугљениххидрата(1месец)

Одређивањеконцентрацијеглукозеукрви
Изводи:100
Одређивањеконцентрацијеглукозеумокраћи
Изводи:100
Тестоптерећењаглукозом
Изводи:20
Одређивањеколичинегликозилираногхемоглобина
Изводи:20

6.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–Одређивањеактивностиензима:(1месец)

Одређивањеактивностиалкалнефосфатазе
Изводи:50
Одређивањеактивностикиселефосфатазе
Изводи:50
Одређивањеактивностипростатичнекиселефосфатазе
Изводи:50
Одређивањеактивностиаланинаминотрансферазе
Изводи:50
Одређивањеактивностиаспартатаминотрансферазе
Изводи:50
Одређивањеактивностиамилазе
Изводи:50
Одређивањеактивностилактатдехидрогеназе
Изводи:50
Одређивањеактивностихидроксибутиратдехидрогеназе
Изводи:50
Одређивањеактивностикреатинкиназе
Изводи:50
ОдређивањекреатинкиназеMB
Изводи:50
Одређивањеактивностигама-глутамилтранспептидазе
Изводи:50
Одређивањеактивностихолинестераза
Изводи:10

7.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–одређивањекрвнеслике(1месец)

Одређивањеконцентрацијехемоглобина
Изводи:50
Одређивањехематокрита
Изводи:50
Мерењеседиментацијееритроцита
Изводи:50
Одређивањебројаеритроцита
Изводи:50
Одређивањехематолошкихиндекса(MCV,MCH,MCHC)
Изводи:50
Одређивањебројаретикулоцита
Изводи:20

Одређивањебројалеукоцита
Изводи:50
Одређивањелеукоцитарнеформуле
Изводи:50
Одређивањебројатромбоцита
Изводи:50
Одређивањеапсолутногбројаеозинофилаукомори
Изводи:20
Одређивањевременакоагулације
Изводи:20

8.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–одређивањепараметарахемостазе(1месец)

Одређивањеконцентрацијефибриногена
Изводи:20
Одређивањевременакрварења
Изводи:20
Одређивањепротромбинскогвремена
Изводи:20
Одређивањепарцијалногтромбопластинскогвремена
Изводи:20
Одређивањетромбинскогвремена
Изводи:20
Одређивањеконцентрацијефибриндеградационихпроизво-

да(FDP)
Изводи:10
Одређивањеактивностифакторакоагулације
Изводи:20
Испитивањефибринолизе
Изводи:10
Одређивањеплазминогена
Изводи:10
Одређивањеантитромбина
Изводи:10
ОдређивањепротеинаC
Изводи:10
Одређивањеалфа2антиплазмина
Изводи:10
ОдређивањеVon Willebrand-овогфактора
Изводи:10
Испитивањеагрегацијетромбоцита
Изводи:10

9.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–одређивањеконцентрацијеелектролита(1месец)

Одређивањеконцентрацијенатријумаусерумуимокраћи
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијекалијумаусерумуимокраћи
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијекалцијума
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијејонизованогкалцијума
Изводи:15
Одређивањеконцентрацијебакраусеруму
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијецерулоплазминаусеруму
Изводи:10
Одређивањеконцентрацијемагнезијума
Изводи:25
Одређивањеконцентрацијебикарбонатаихлоридаусеруму

имокраћи
Изводи:50
Одређивањеконцентрацијенеорганскогфосфора
Изводи:25
Одређивањеконцентрацијегвожђа
Изводи:50
Одређивањекапацитетазавезивањегвожђа(UIBC,TIBC)
Изводи:50

10.Радуопштојклиничкобиохемијскојлабораторији
–одређивањеконцентрацијепосебнихједињења(1месец)
ОдређивањеконцентрацијевитаминаБ12
Изводи:5
Одређивањеконцентрацијефолнекиселине
Изводи:5



Одређивањеконцентрацијелептина
Изводи:5
Одређивање садржаја билирубина (укупног и директног) у

серуму
Изводи:50
Одређивањепорфиринаумокраћи
Изводи:5
11.Коришћењерадиоизотопскихметодауклинчкојбиохеми-

ји(1месец)
Општипринципирадасарадиоизотопима
Гледа:1
Применарадиоактивнообележенихсупстанциудијагности-

цикодљуди
Асистира:10
Процена функционалног стања ендокриних жлезда помоћу

радиоактивнообележенихсупстанци
Асистира:15
Терапијскаприменарадиоактивнихсупстанци
Гледа:5

КЛИНИЧКАИМУНОЛОГИЈА(6месеци)

1.Техникеиспитивањахуморалнихкомпонентиимунског
одговора(1месец)

Нефелометрија
Одређивањеконцентрацијеимуноглобулина
 Изводи:10
Одређивањеконцентрацијекомпонентикомплемента
 Изводи:10
Радијалнаимунодифузија
Имунодифузија
 Изводи:5
Имуноелектрофореза
 Изводи:10
Радиоимуноесеј
 Изводи:10
Одређивањеимунскихкомплекса(PEG)
 Изводи:8
Одређивањеконцентрацијекриоглобулина
 Изводи:5
ELISAтест
 Изводи:10

2.Техникеиспитивањацелуларнихкомпонентиимунског
одговора(1месец)

Кожнепробекаснепреосетљивости
 Изводи:8
Сепарацијалимфоцитанагустинскомградијенту
 Изводи:10
Директнаииндиректнаимунофлуоресценција
 –флуоресцентнимикроскопиFACS –анализа
 Изводи:10
Активацијалимфоцитамитогенима
 Изводи:10
Invitroдетекцијацитокина
 Изводи:15
Испитивањефункцијенеутрофилаимакрофага
 Изводи:15

3.Имунохематолошкетехнике(1месец)
Одређивањекрвнихгрупа
 Изводи:5
Combs-овтест
 Гледа:5
Инхибиторифакторакоагулације
 Гледа:5

4.Техникеиспитивањаалергијскихболести(1месец)
Кожнепроберанепреосетљивости
Изводи:10
ДетекцијаспецифичнихIgEinvitro
Изводи:10

5.Техникеиспитивањааутоимунскихболести(1месец)
ОдређивањеANA
Изводи:6

Одређивањеанти-DNKантитела
Гледа:3
ОдређивањеRF
Изводи:5
Одређивањеорган-специфичнихантитела
Гледа:5
Имунохистологијабубрегаикоже
Гледа:3

6.Специфичнетехникеутуморскојимунологији(1месец)
Дијагнозамоноклонскигамапатија
Гледа:4
Имунодијагностикамононуклеарнихилимфнихнеоплазми
Изводи:10
Детекцијатуморскихмаркера
Гледа:3
HLAтипизација
Гледа:5

МОЛЕКУЛАРНОГЕНЕТИЧКАДИЈАГНОСТИКА(6месеци)

1.Принципиизолацијеипречишћавањануклеинских
киселина(1месец)

ИзоловањеDNKсаFTАкартица
 Изводи:10
ИзоловањеDNKхелексом
 Изводи:20
ИзоловањеDNKорганском(PCI)методом
 Изводи:20
ИзоловањеDNKпомоћухалотропнихсоли
 Изводи:20
ИзоловањеDNKпомоћупарамагнетнихчестица
 Изводи:20
Изоловање DNK из различитих биолошких узорака

(крв,букалнаслузница,мекаткива,чврстаткива,хорионскечупи-
це,амнионскатечност)

 Изводи:по5

2.Принципиквантификацијенуклеинскихкиселина(1месец)
Хибридизацијскетехнике(хемилуминисцентнеихромогене)
 Изводи:20
RealTimePCR
 Изводи:20

3.Принципиамплификацијенуклеинскихкиселина(1месец)
Мерепредострожностизаспречавањеконтаминацијеприра-

дусахуманомDNK
 гледа:1
ДизајнирањеPCRпрајмера
 Изводи:5
Monoplexамплификација(Некиодфактоraкоагулације)
 Изводи:10
Multiplexамплификација(DuchenneBecker,Азоспермија)
 Изводи:10
Алелспецифичнаамплификација
 Изводи:10

4.Принципианализеамплификованихпродуката(2месеца)
Капиларнаелектрофореза
 Изводи20
Рестрикционаанализа(+агарознаилиPAGEелектрофореза)
 Изводи:5
Секвенцирање(HV1иHV2регионmtDNK)
 Изводи:5
Техникескрининганамутације(гелсхифтесеји,SSCP)
 Изводи:5

Интерпретацијаналаза(1месец)
Директногтестирањамутација(Хантингтоновахореја,Мио-

тоничнадистрофија,Фридрајховаатаксија
 Изводи:20
Анализевезаностигенетичкихмаркера
 Изводи20

МИКРОБИОЛОШКАДИЈАГНОСТИКА(6месеци)
Контролаисправностифункционисањастерилизатора
 Изводи:5



Контроластерилностиразличитихузорака
 Изводи:5
Стерилизацијалабораторијскогпосуђа
 Изводи:2
Припремаразличитиххранљивихподлога
 Изводи:5
Простаисложенабојењабактерија(бојењепоГраму)
 Изводи:50
Флуоресцентнабојењабактерија
 Гледа:5
Узимањеузораказамикробиолошкипреглед
 Изводи:5
Бактериолошкаобрадаузоракаприсумњинааеробнуинфек-

цију
 Изводи:10
Бактериолошкаобрадаузоракаприсумњинаанаеробнуин-

фекцију
 Изводи:10
Испитивањеосетљивостбактеријанаантибиотикеихемио-

терапеутикеинвитро
 Изводи:10
Идентификацијабактеријанаосновубиохемијскихособина

(биохемијскиниз)
 Изводи:20
Идентификацијабактеријанаосновусеролошкихособина
 Изводи:5
Прегледнамаларију
 Изводи:5
Хемокултура
 Изводи:10
Серолошкадијагностикавируснихинфекција
 Изводи40
Применатехникаимуноблотаувирусологији

IVОПШТИКЛИНИЧКИСТАЖИДВОСЕМЕСТРАЛНА
НАСТАВА
(20месеци)

1.ХЕМАТОЛОГИЈА(2месеца)
Специјализантстичеспецијалистичкознањеопатогенези,ла-

бораторијскојдијагнозиитерапијихематолошкихоболења.Обзи-
ромнакомплекснуетиолошкуипатогенетскусликухематолошких
оболења,неопходноједаузпомоћментораспецијализантсавлада
пре свега правилан избор биохемијских, имунолошких и молеку-
ларнобиолошкихтехникакаоидастекнезнањеоњиховомправил-
номтумачењукоје јеосновправовремедијагнозеатимеиблаго-
временозапочететерапије.Специјализантсеобучавазаизвођење
иинтерпретацијурезултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 –Пункцијакостнесржи(асистира)
 –Пункцијалимфнежлезде(асистира)
 –Пункцијаслезине(асистира)
 –Одређивањебројаеритроцита-аутоматскибројач
 –Одређивањепроцентаретикулоцитамикроскопски,супра-

виталнимбојењем
 –Прегледотискакостнесржи,слезинеилимфнежлезде
 –M66(May-Grunvald-Gimsa)
 –Бојењенапероксидазу
 –БојењеPASметодом
 –БојењесуданомБ
 –Бојењенакиселуфосфатазу
 –БојењенаTRAP(тартаратрезистентнакиселафосфатаза)
 –Бојењенаалкалнуфосфатазу
 –Бојењенасидерболасте
 –Извођењереакцијенакиселеестеразе
 –Припрематрајногмикроскопскогпрепарата
 –Морфолошко-цитохемијскаанализапунктатакостнесржи

кодакутнихлеукемијасаFABкласификацијом
 – Имуноцитохемијска анализа хематопетских елемената,

APAAPметодом
 – лабораторијска дијагностика моноклонских гамапатија

(електрофореза, имуноелектрофореза, одређивање укупних иму-
ноглобулина)

 –имунофенотипизацијаћелијаперифернекрви,костнесржи
илилимфногчвораприменомфлуоресцентнемикроскопијеици-
тофлоуриметријеилиAPAAPметодом

 –детекцијаиодређивањеантителапремаеритроцитима,неу-
трофилимаитромбоцитима

 – детекција клоналности методама хибридизације или ам-
плификације нуклеинских киселина и праћењеминималне рези-
дуалнеболести

2.ЕНДОКРИНОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији ендокриних поремећаја и
болести.Заједносаментором,онсеукључујеутумачењелабора-
торијскихналаза, постављање дијагнозе и дискутовањемогућих
диференцијалнодијагностичкихаспеката.Поредтога,онсеукљу-
чујеиуразматрањеодговарајућегтерапијскогприступаиувођење
одговарајуће терапије као и клиничко и лабораторијско праћење
ефекатадатетерапије.

Обзиромнаразличитуетиологијукаоиразличитепатогенет-
скемеханизмеендокринихоболења,превенција,лечењеипраће-
њеовихпацијенатаподразумеваправовременоипрецизнулабо-
раторијску анализу одговарајућим биохемијским, имунолошким,
молекуларнобиолошкимтехникама.Специјализантсеобучаваза
извођењеследећихлабораторијскихпроцедураиинтерпретацију
ре зултата:

 –Тестовизаиспитивањефункцијеендокринихжлезди
 –Одређивањесадржајакортизолаусеруму
 –Одређивањесадржајатестотеронаусеруму
 –Одређивањесадржајапрогестеронаусеруму
 –Одређивањесадржајагонадотропина
 –Одређивањесадржајапролактина
 –Одређивањесадржајаинсулина
 –Одређивањесадржајахормонаштитнежлезде(Т3,Т4)
 –ОдређивањесадржајаTSH
 –ОдређивањеколичинеC-пептида
 –Одређивањесадржајакатехоламинаумокраћи
 –Одређивањесадржајасерононинаиметаболитасеротонина

умокраћи
 –Одређивањекетонскихтела
 – Детекција и одређивање аутоимунских антитела у теле-

снимтечностимаиткивима

3.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиоболењадигестивногтрак-
та. Као део клиничког тима, он са својимментором учествује у
постављањудијагнозеиразматрањумогућихдиференцијалноди-
јагностичких проблема. Такође, он се оспособљава за тумачење
добијенихбиохемијских,имунолошких,молекуларнобиолошких
имикробиолошкихтестоваускладусаклиничкомсликомиста-
њемпацијента.

Поредпретходносавладанихвештинабројнихбиохемијских
иимунолошкиханализанеопходних запостављањеправедијаг-
нозеиадекватнопраћењетерапијеистањапацијента,специјали-
зантсеобучаваза:

 – Процену стања болесника и ефикасности терерапије код
хроничнихобољењајетре

 –Проценустањаболесникаиефикасноститерапијекодакут-
нихобољењапанкреаса

 –Проценустањаболесникаиефикасноститерапијекодхро-
ничнихобољењапанкреаса

 –Уреазатест(детекцијаHelicobacterpylori)

4.НЕФРОЛОГИЈА(2месеца)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиоболењабубрега.Узменто-
ра,специјализантсеобучавазатумачењелабораторијскихнала-
за,постављањедијагнозеидискутовањемогућихдиференцијално
дијагностичких аспеката. Нефропатологија са својим специфич-
ностимаподразумевависокоспецијализованелабораторијскетех-
нике којима се анализирају телесне течности (серум, плазма и
урин) каои само ткиво бубрега (биоптичкиматеријал) а које су
веомазначајнеупостављањуправедијагнозекаоипраћењуаде-
кватностииефекатапримењенетерапије.Овакомплексностпод-
разумева лабораторијску анализу одговарајућим биохемијским,
имунолошким, молекуларно биолошким техникама. Такође, спе-
цијализантсеукључујеуизбородговарајућетерапијеипраћење



клиничкогстањапацијентакаоиодговарајућихлабораторијских
параметараињиховуинтерпретацију.

Специјализантсеобучавазаизвођењеследећихлабораториј-
скихпроцедураињиховуинтерпретацију:

 –Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекодакут-
небубрежнеинсуфицијенције

 –Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекодхро-
ничнебубрнеинсуфицијенције

 –Проценастањаболесникаиефикасноститерапијекодтера-
пиједијализом

 – Општи преглед мокраће (запремина, изглед, боја, мирис,
реакција,специфичнатежина)

 –Прегледмокраћенаседимент
 –Доказивањехемоглобинаумокраћи
 –Испитивањемокраћнихкаменаца
 –Електрофорезабеланчевинамокраће
 –Шећериумокраћи
 –ОдређивањеBence-Jones-овихпротеинаумокраћи
 –Одређивањеконцентрацијеазотаурееукрви(BUN)
 –Пробадилуцијеипробаконцентрације
 –Клиренстестови
 –Одређивањеосмоларностисерумаимокраће
 –Припремаболесниказатрансплатацијубубрега
 –Типизацијаткива
 –Одређивањеконцентрацијеимуносупресивнихлековаусе-

румупослетрансплатацијебубрега
 –Детекцијуиодређивањеантителаиимунокомплексаутки-

вубубрегаимунофлуоресцентнимиимупопероксидазнимтехни-
кама,

5.ПУЛМОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији оболења плућа. Уз менто-
ра,специјализантсеобучавазатумачењелабораторијскихнала-
за,постављањедијагнозеидискутовањемогућихдиференцијално
дијагностичкихаспеката.

Пулмологијасасвојимспецифичностимаподразумевависо-
коспецијализованелабораторијскетехникекојимасеанализирају
телеснетечности(серум,плазмаиурин)каоисамоткивоплућа
(биоптичкиматеријал)акојесувеомазначајнеупостављањупра-
ве дијагнозе као и праћењу адекватности и ефеката примењене
терапије. Ова комплексност подразумева лабораторијску анали-
зуодговарајућимбиохемијским,имунолошким,молекуларноби-
олошким техникама. Такође, специјализант се укључује у избор
одговарајуће терапијеипраћењеклиничког стањапацијента као
иодговарајућихлабораторијскихпараметараињиховуинтерпре-
тацију.

6.КАРДИОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији оболења миокарда, ендо-
карда и перикарда. Уз ментора, специјализант се обучава за из-
бор адекватних лабораторијских анализа и тестова, посебно у
акутнимстањима,укојимаовеанализеињиховоправилнотума-
чењеусклопуклиничкесликепацијентаимајуизузетанзначају
постављању исправне дијагнозе и елиминисању потенцијалних
диференцијално дијагностичких стања. Ова комплексност под-
разумева лабораторијску анализу одговарајућим биохемијским,
имунолошким, молекуларно биолошким техникама и микроби-
олошким техникама. Такође, специјализант се укључује у избор
одговарајуће терапијеипраћењеклиничког стањапацијента као
иодговарајућихлабораторијскихпараметараињиховуинтерпре-
тацију.

Специјализантсеобучавазаизвођењеодговарајућихлабора-
торијскихпроцедура,апоредосталихпресвегазатумачењеизо-
ензимскогпрофилауAIMидинамикуњеговепроменекаозначај-
ногфакторапроценеидаљегодговарајућегтретманапацијента.

7.НЕУРОЛОГИЈАИПСИХИЈАТРИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагностициитерапијинеуролошкихиприхија-
тријскихоболења.Узментора,специјализантсавладаваправилан
избор оптималних лабораторијских тестова и анализа и њихо-
во тумачењеприпостављањудијагнозе.Каодеолабораторисјко/

клиничкогтима,специјализантјеукљученупраћењестањапаци-
јента, ефикасности примењене терапије као и лабораторијске те-
стовекојимасеадекватносттерапијеистањепацијентапроцењују.

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 –Узимањеузоркацереброспиналнетечности(асистира)
 –Семиквантитативноодређивањесадржајапротеинауцер-

броспиналнојтечности
 –Квантитативноодређивање садржајапротеина уцеребро-

спиналнојтечности
 –Електрофорезапротеинаизцереброспиналнетечности
 – Одређивање концентрације глукозе у цереброспиналној

течности
 –Цитолошкаанализацереброспиналнетечности
 –Одређивањесадржајацерупоплазмина
 –Аутоимунскедемијелинизирајућеболести(мултипласкле-

роза, акутни дисеминовани енцефаломијелитис, акутни и идио-
патскиполинеуритис)

 –Miastenia gravis, SindromEaton-Lambert, SSPE,Субакутне
спонгиоформнеенцефалопатије

 –Одређивањеолигоклоналностиимуноглобулинауцеребро-
спиналномликвору

8.ПЕДИЈАТРИЈА(2месеца)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији педијатријских оболења.
Различити етиопатогенетски механизми који се налазе у основи
различитихпедијатријскихпатолошкихстањаподразумевајураз-
личителабораторијскетехнике:биохемијске,имунолошке,моле-
куларно биолошке и микробиолошке тестове. Специјализант уз
ментора овладава избором одговарајућих тестова ињиховим ту-
мачењем,атимеучествовањемупостављењуодговарајућедијаг-
нозе. Боравком у лабораторији, у амбуланти и на одељењу, спе-
цијализантпостижесинтезусвихре зултатаиактивностикојису
потребни за  постављање праве дијагнозе и правилан терпијски
приступ.

Специјализант сеобучава заизвођење следећихпроцедура,
интерпретацијуиевалуацијудобијенихре зултата:

 –ОдређивањеpHукрви
 –ОдређивањеpCO2укрви
 –ОдређивањеукупногCO2
 –Одређивањебазногвишка
 –ОдређивањеpO2
 –Одређивањеконцентрацијебикарбонатаусеруму(анаероб-

ниузорак)
 –Оријентационитестовикодсумњенаурођенегрешкеуме-

таболизимуаминокиселина
 –Биохемијскеанализекрви,серумаиплазмекоддеце
 –Биохемијскеанализемокраћекоддеце
 –Знојнитест(хлоридиузноју)
 –Одређивањеосмотскерезистенцијееритроцита
 –Одређивањеконцентрацијепирувата
 –Одређивањеконцентрацијелактата
 –Одређивањеконцентрацијеамонијака
 –ОдређивањеконцентрацијехемоглобинаF
 –Одређивањеконцентрацијемукополисахарида
 –Метаболичкискринингурина
 –Одређивање нивоа лекова (метотрексат, циклоспорин, та-

кролимус,сиролимус)
 –Одређивањемикроалбумина
 –Имунодефицијенције(ID)сапоремећајемпродукцијеанти-

тела (агамаглобулинемија саX-везаним типомнаслеђивања, ага-
маглобулинемија са аутосомно-рецесивним типом наслеђивања,
хипогамаглобулинемијасаразноликимпочетком,дефицитпоткла-
са серумског IgG,пролазнахипогамаглобулинемија одојчета, се-
лективнаIgAдефицијенција)

 –Имунодефицијенцијесапоремећајемћелијскогимунитета/
комбинованеID(тешкакомбинованаимунодефицијенција,Омен-
новсиндром,хроничнамукокутанакандидијаза,атаксија-теланги-
ектазија,Wiskott-Aldrichсиндром,хиперIgMсиндром)

 –Имунодефицијенцијесапоремећајемфагоцитнефункције
(хронична грануломатозна болест дефицит адхезионихмолекула
леукоцита,Chediak-Higashiсиндром,хиперIgEсиндром,

 –Дефицијенцијекомплемента



 – секундарне имунодефицијенције (педијатријске HIV ин-
фекције,кодприменеимуносупресивнихлекова,кодтрауме/опе-
котина,кодхемато-онколошкихболесника,кодаутоимунскихбо-
лести,кодболесникасаспленектомијомилиаспленијом)

 – атопијске и аутоимунске болести детињства: (атопијски
дерматитис,алергијскиринитис,ре уматскеболестикоддеце,јуве-
нилниидиопатскиартритис,системскилупус)

Упознајесесаприменомтерапијеинтравенскимимуноглобу-
лином,основаматрансплантацијскеимунологијеупедијатријских
болесника,каоинежељенимреакијамапослерутинскихимуни-
зацијаудетињству.

Специјализант се упознаје и обучава за извођење следећих
лабораторијскихметода,каоизаправилнотумачењепараметара
целуларнеихуморалнеимуностиудетињству:

 –кожнепробекаснепреосетљивости
 –пролиферацијскиодговорлимфоцитанастимулацијумито-

генимаиантигенима
 –фенотипизацијалимфоцитаперифернекрви
 – одређивање концентрација компоненти комплемента/ак-

тивностикомплемента
 –одређивањеконцентрацијасерумскихимуноглобулина
 –специфичнихимуноглобулинанаконвакцинације
 –одређивањеавидитетаспецифичнихантитела
 –одређивањефагоцитнефункције
 –електрофорезапротеина
 –лабораторијскопраћењесупституционетерапијеимуногло-

булином
 – испитивање ране преосетљивости на инхалационе и/или

нутритивнеалергене

9.УРГЕНТНАСТАЊА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнозии терапији ургентних стања.Обзиром
на акутни карактер ових стања потребно је да специјализант уз
ментора савлада правилан избор биохемијских, имунолошких и
молекуларнобиолошкихтехникакаоињиховоправилнотумаче-
њештојеосновазапостављањеодговарајућедијагнозезбогнеоп-
ходностиургентеприменеодговарајућетерапије.

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 –Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаукоми
 –Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаудијабетич-

нојкоми
 –Клиничкаобрадаилабораторијскаболесникауактуномал-

кохолисаномстању
 –Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникауепилептич-

номстатусу
 –Клиничкаилабораторијскаобрадаболесникаустањушока
 – Клиничка и лабораторијска обрада болесника у акутним

кардиоваскуларнимпоремећајима
 –Клиничка и лабораторијска обрада болесника са акутним

хируршкиминеурохируршкимстањима
 –Клиничка и лабораторијска обрада болесника са акутним

тровањима
 – Дијагностичко-терапијски поступци, праћење и процена

стањаболесниканаосновулабораторијскихпараметара

10.ОНКОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијионколошкихоболења.Обзи-
ромнакомплексностовихстањаикомплекснутерапијупотребно
једаспецијализантузменторасавладаправиланизборбиохемиј-
ских,имунолошкихимолекуларнобиолошкихтехникапотребних
запостављањедијагнозе,дастекнезнањеоњиховомправилном
тумачењукоје јеосновправовремедијагнозе а тимеиблаговре-
мено започете терапије.Обзиромна тежинунежељених ефеката
примењенетерпијенеопходноједасеспецијализантобучизапра-
вилновођењеипраћењепацијентакаоиодређивањенивоапри-
мењенихлекова,чимеседобијаувидуњеговнајадекватнијидаљи
терапијскитретманкакобисеизбеглитоксичниефектипримење-
нетерапије.Свеовоомогућаваправилнотумачењедобијенихла-
бораторијскихре зултата,чимеспецијализантовладавасвојимин-
терлабораторијским/одељенкимборавкомнаклиници.

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура

 –Проценастањаболесникаиефикасноститерапијенаосно-
вуклиничко-биохемијскихпараметара

 –Одређивањетуморскихмаркера
 –Одређивањепараметарахемостазе
 –Одређивањеконцентрацијеметотрексата
 – Утврђивање присуства парапротеина: електрофореза и

имунофиксација
 –имунолошкаосноваиоправданостприменеимунотерапије

кодмалигнихболести(индикације,ефектипримене)
 – видови имунотерапије (специфична, неспецифична, си-

стемска,локална,активна,пасивна),техникепримене,дозе
 –врстемодификаторабиолошкереакције(органскиадјуван-

си,синтетскиадјуванси,цитокини,моноклонскаантитела).
 –евалуацијапаранеопластичкихсиндрома
 –Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –детекцијатуморскихмаркераиаутоантителаутумору,тки-

виманезахваћенимтуморомициркулацији
 –одређивањеспецифичнеинеспецифичнецитотоксичнеак-

тивности(цитотоксичниТлимфоцити,NKћелије,LAKћелије)
 –одређивањеимунскихпоремећајакодразличитихнеопла-

зија,ињиховапрогноза,проценеефекатапојединихимуномоди-
фикатораinvitroiinvivo

 –анализаћелијскогциклусаипараметараапоптозеинекрозе
методама проточне цитофлуориметрије или анализом експресије
специфичнихiRNK

11.ГИНЕКОЛОГИЈАиАКУШЕРСТВО(2месеца)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији гинеколошко акушерских
оболењаистања.Специјализантсеобучавазаправиланизборла-
бораторијскихпроцедуракаоосновупроценегинеколошкихобо-
лењаиливођењеиконтролутрудноће.Посебанзначајсепридаје
молекуларнобиолошкимтехникама,каоначинураноготкривања
урођених генетских аномалија плода. Специјализант уз ментора
овладаваизборомодговарајућихтестоваињиховимтумачењем,а
тимеучествујеиупостављањуправилнедијагнозе.

Специјализантсеобучавазаизвођењеследећихпроцедура,
интерпретацијуиевалуацијудобијенихре зултата

 –ОдређивањекрвнегрупеиRh-фактора
 –Тестзаранооткривањетрудноће
 –Биохемијскеанализекодтрудница
 –Биохемијскеанализеамнионскетечности
 – МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ новорођенчета. Скри-

нингнафенилкетонуријуистатусТ3/Т4

12.АЛЕРГОЛОГИЈА(1месец)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији болести преосетљивости.
Обзиромнаимумолошкемеханизмекојисеналазеуосновиових
оболења,специјализантсеузментораобучавазаизвођењеодгова-
рајућихтестова,њиховотумачење,постављањедијагнозеидава-
њеодговарајућетерапијеузпраћењестањапацијента.

Специјализант сеобучава заизвођење следећихпроцедура,
интерпретацијуиевалуацијудобијенихре зултата:

кожнитестовиранепреосетљивости
 –одређивањеукупногиспецифичногIgEinvitro
 –одређивањехистаминаидругихмедијатораранефазепре-

осетљивоститипаIутелеснимтечностимаиinvitro
 –кожнитестовикаснепреосетљивости(Patchтестирање)
 –Ринопровокативниибронхопровокативнитестови
 –Алергенспецифичнаимунотерапија
 –Invivoдознопровокативнитестовипреосетљивостинале-

кове
 –Invivoтестовизадијагнозифизичкеиаутоимунеуртика-

рије
 –карактеризацијућелијаназалногсекрета.

13.РЕУМАТОЛОГИЈА(2месеца)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијској дијагнози и терапији оболења локомоторног си-
стема, васкуларног система, и у најширем смислу, системских



комплекснихоболења.Какојеетиологијаовихоболењауглавном
имунолошка,лабораторијскеимунолошкетехникесуовдеоднај-
већег значаја у постављању дијагнозе, искључивању диферен-
цијално дијагностички сличих стања, и праћењу ефикасности и
адекватностиодбранетерапије.Радсаменторомуамбулантиина
одељењуомогућавастицањезнањаиискустваоизборупотребних
лабораторијскиханализакаоињиховоправилнотумачењеускла-
дусаклиничкомсликомпацијентадигестивногтракта.

Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-
зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:

 – детекција и одређивање имунских комплекса у телесним
течностимаиткивима

 –детекцијаиодређивањекриоглобулина
 – детекција и одређивање реуматоидних фактора и других

маркерареуматоидногартритиса
 –анализасиновијалнетечности
 –детекцијаиодређивањепојединихкомпонентииактивно-

стикомплемента
 – детекција и одређивање антинуклеарних антитела и анти

DNKантителапримено,флуоресцентнемикроскопијеилиензим-
скихимунотестова

14.ИНФЕКТИВНЕБОЛЕСТИ(2месеца)
Специјализант стиче специјалистичко знање о патогенези,

лабораторијскојдијагнозиитерапијиинфективнихобољења.Спе-
цијализантстичеспецијалистичкознањео:

 –инфекцијамакоједоводедонастанкасекундарнихимуно-
дефицијенција и то: вирусним инфекцијама (инфективна моно-
нуклеоза,хепатитисA,BiC,CMV)ипаразитарниминфекцијама
(токсоплазмоза,лајшманиоза),

 – постинфекцијским болестима са аутоимунском генезом
(хроничниактивнихепатитис,поствакциналниенцефаломијелитис,

 – инфекцијама које непосредно оштећују имунски систем
(AIDS)

 –примениимунопрофилаксе(активнаипасивна)
Специјализантсеобучавазаизвођењеиинтерпретацијуре-

зултатаследећихлабораторијскихпроцедура:
 –доказивањеиодређивањенуклеинскихкиселинаиантиге-

наинфективнихагенаса
 –доказивањеантителанаинфективнеагенсе

50.Спортскамедицина
(48месеци)

1.Основнипринципи
1.1.Постојијакавезаизмеђуфизичкеактивностииздравља
1.2.Физичкаактивностјенеопходназадоброздрављеиква-

литет живота. Физичка активност и вежбање имају позитиван
утицај на мишићно-скелетне, кардиоваскуларне, респираторне,
хормонско-имунолошке,хематолошкенеуросензорнеигастроин-
тестиналнесистеме.

1.3.Нивоифизичкеактивностисесмањујуувећиниразвије-
нихземаљаусвимузрастима.Редовнафизичкаактивностиспорт,
поготово током детињства и периода адолесценције, поспешује
правиланрастиразвој,одржавају здрављеиукљањајунегативне
фактореризикакаоштосугојазност,дијабетестyпII,остеопорозу,
хипертензију,коронарнуболестидругеболести.

1.4.Физичкаактивностивежбањеукљањајумногефакторе
ризикакојилимитирајуквалитетживота.

1.5. Специјалисти спортске медицине и други учесници
укљученина овомпројектумогуимати битан утицај на све ово
горенаведеноукључујућиисмањењетрошковаздавствененеге.

2.Дефиницијаипредметбављењаспортскемедицине
Спортскамедицинајемултидисциплинарнаклиничкаиакадем-

скадисциплина(унекомземљамаиподдисциплина)медицине,која
се бави здрављемукупнепопулације такошто стимулишефизички
активанначинживотаибависедијагностиковањем,лечењем,превен-
цијомирехабилитацијомповредаиболестиистимулацијомбављења
физичкимактивностима,вежбањемиспортомнасвимновоима.

Спортскамедицинајеорјентисанаказдравоморганизмуоба
полауразличитимживотнимдобима.

Спортскамедицинанебринесамооспортистимакојиприпа-
дајуспортскојелити.Онасеуглавномфокусирана:

Превенцију хроничних болести које су изазване пасивним
начиномживоташтојепредметсвевећегинтересовањаексперата
успортскојмедицини.

Клиничкискринингипрегледимапревежбањаитакмичења
каоинамедицинскупомоћспортистимаусвимдисциплинама.

Накоришћењезамена,фармаколошкихагената,допингкон-
тролуипроверуполаињенихморалних,правнихиздравствених
потешкоћа.

Медицинскупроблематикувезанузаинтернационалнаспорт-
скадешавања,укључујућииспортистесаинвалидитетом,атапро-
блематикајевезаназапоследицедугогпутовањаиаклиматизације.

Научнаистраживањаиекстензивнаклиничкаистраживања
којасеспроводеусфериспортскемедицинесамогућношћудаље
специјализације.

Свевећамедијскапажњаизначајнафинансијскаиполитич-
каподршкаумеђународнимспортскимдешавањимастварајуат-
мосферу у којој се спорт и посао преплићу  и то не иде увек у
корист спортиста.Као ре зултат, спортскамедицинаможе да об-
ухватимноштводисциплинаукључујућиинтернумедицину,део
медицинекојисебавитимекаковежбеутичунафизиологијутела,
кардиологију, ортопедију и тра уматологију,физикалну и рехаби-
литационумедицину.

Спортска медицина је мултидисциплинарни део медицине,
којиспајалекаре,спортскетренере,терапеуте,спортскенаучни-
ке,нутриционисте,психологе,спортистеитд.Поредсвојеклинич-
ке стручности, специјалиста спортскемедицине је стручњаккоји
јеначелумултидисциплинарногспортскомедицинскогтима,који
координираактивностивезанезаздрављеспортиста.

3.Улогаспецијалистеспортскемедицине
Специјалистаспортскемедицинеможерадитиуразличитим

срединамаизатопоредосновнеедукацијекојајеописанаупро-
граму он/онамора бити и компетентан замедицинске проблеме
којимогунастатиуспорту/праксикојомћесеон/онабавити.На
пример,онмораиматизнањеиотомештајепотребноумедици-
никојајевезаназаплесилифудбалпасведопознавањапотреба
професионалацакаоштосуполицајци,ватрогасцииприпадници
оружаних снага.То знањемора да се стекне ван овог програма,
приликомсарадњесагореспоменутимлицима.Међутим,одспе-
цијалистесеочекуједаиспуниочекивањавезаназапружањепрве
помоћи,илида знакакодареагујенауобичајенепроблемекоји
се могу десити у спорту, уопштено гледано. Специјалиста мора
дапромовишеразвојспортскемедицинеиморабитиоспособљен
дадопринесенаучнимистраживањиматакоштоћезнатикакода
критички анализира научне податке из литературе и да разуме
основеотомекакодапланираиспроведеистраживањеускладу
саетикомистатистиком.Морапоседоватиименаджерскеспособ-
ностикакобимогао,примераради,даиспланираидапредузме
свепревентивнемере,везанозапутовањасатимомилитокомтак-
мичењаунепознатимокружењимаикултурама.Морабитивођа
стручногтимачија јебригапримарноочувањездрављаипости-
зањемаксималнихфункционалнихспособностиособакојесефи-
зичкомактивношћубавеурекреативнеилипрофесионалне.сврхе,
различитеживотнедоби,пола,усвојојилидругимживотнимсре-
динама,каоиразличитимклиматскимфакторима(условима).

4.Циљевиспецијализације
Овестудијеуспортскојмедициниимајузациљдадајутео-

ретскупотпоруипрактичневештинекаоштојеупрограмуопи-
сано,довољнодабисеобезбедилепрволинијскеклиничкеуслуге
највишемогућегстандардаидаседођедоформалногпризнања
специјалисте спортскемедицинекојећебити једнакоу свим зе-
мљамаЕвропскеуније.

Основневештинекојеовајпрограмукључујесу:
Кли нич ке 
 –Дасеобезбедиклиничкискринингипрегледпревежбања

итакмичења,каоимедицинскапомоћспортистима.
 –Створитиусловезадоношење,какогодјетомогуће,тачне

дијагнозеилечењеповредаилиболестикојесунасталеуследве-
жбањаилиспорта

 –Обезбедитиводећупозицијуузбрињавањуповредаилибо-
лестиодњиховогнастанкаидасеобезбедиповратакспорту

 –Обезбедитиприкладнуиљубазнукомуникацијусадругим
клиничким професионалцима када се тражи мишљење, преглед
илилечење

 – Уска сарадња са другим лекарима како би се уверили да
спортистадобијанајбољимогућитретманнасвакомнивоулечења.



 –Блискасарадњасаспортскиморганизацијамакакобисеса-
чувалаздраваибезбеднасредина

 – Највиши ниво етичких стандарда у спортском окружењу
укључујућиианти-допингактивности

Здрав стве на за шти та
 –Каодеомултидисциплинарногтимакакобисеунапредила

ипромовисалафизичкаактивносткаомеразаочувањездравља
 –Идентификовање поремећаја ињихов утицај на квалитет

животаирадунутармултидисциплинарногоквиракакобисепо-
ремећајиуклонилиилибисесмањиоњиховутицај

 – Сарадња са локалним медицинским стручњацима, здрав-
ственимцентримакакобисестановништвупружилашансадаве-
жбаитимеличнодопринесесвомздрављу

 –Успостављањевезесајавношћу(локалнимвластима,образо-
вањем,хуманитарнимслужбама)иприватнимсекторомкакобипоја-
снилиздравственеаспектепрограмавежбања(физичкеактивности)

Ме на џер ске 
Сарадњасамрежомспецијалистаиздругихобластикаошто

јеопштамедицина,ортопедија,реуматологија,ургентнамедици-
на, физикална и рехабилитациона медицина, неурологија, гине-
кологија,ендокринологија,клиничкафизиологијаитд.какобисе
разумелимедицинскиусловикојиутичунапопулацију

 –Сарадњасамедицинскимвластиманасвимнивоимакако
би се обезбедилиизвори који бипомоглипромовисањефизичке
активностизбогпобољшањаздрављачитавепопулације

 – Успоставити сарадњу са државним организацијама, као
штосусоцијалнаслижба,образовнеустанове,службезазбриња-
вање, службе занезапослене, хуманитарнеорганизације којепо-
мажулицимасаинвалидитетомудруштву

 – Допринети организацијама које промовишу ширење зна-
њаузаједници(друштву)радипобољшањаздрављаиунапређење
спорта

Обра зо ва ње и ис тра жи ва ње 
 –Учествоватиуредовнимклиничкимпрегледима
 –Промовисатииактивноучествоватиунаучнимистражива-

њимаусарадњисаУниверзитетом
 –Критичкипрегледнаучнеистручнелитературеипримена

доказанихдоктринарнихпринципаупракси
 –Активноучешћеуобразовнимактивностимазадецу,зајед-

ницу, спортске организације, спортисте, и друге професионалце
радипромовисањаактивногначинаживотаипобољшањабезбед-
носнихстандардауспорту

 –Учествовањеусвимодобренимтренингпрограмима

5.Флексибилнаобука
Кандидати који немогу да раде пуно радно времемогу да

изаберу флексибилне програме. Директива Европске комиси-
је(ЕC)93/16Европскеекономскезаједнице(ЕЕC)захтеваследеће:

IВанреднеобукећеиматиистезахтевеистоколикоионеса
пунимраднимвременом,ијединајеразликаутрајању

II Овлашћени органи ће имати задужење да осигурају да
укупнотрајањеиквалитетванреднихобукасенеразликујеодре-
довних

6.Структура,трајањеиорганизцијаспецијализације
Програм ће омогућити да специјалисти спортске медицине

могуусвојојструцидарадеуздравствуиужељенојграниспорта
Главнекарактеристикеприменеклиничкеспортскемедицинесу:
 –Обухв атаиклиничкеиобразовнеактивности
 –Захтеваинтеракцијуипацијентаионогкојиучи,санагла-

скомнаефективнукомуникацију,којаомогућујеклиничкимдога-
ђајимадасепосматрајуилечекаоиндивидуалнаедукативнаис-
куства

Наставаћебитиспроведенауразличитимклиничкимобла-
стима.Праксаисавладавањевештинаћебитиорганизованасамо-
сталноилинадзиранаодстранелекарасаискуствомизтеобласти
(ментор).Специјализант требадаимамогућностдаизводипро-
цедурекојесепримењујууустановиукојојсеобављапрактич-
на настава, уз стално присуство искуснијег колеге.Одговорност
заизвођењезахтеванихпоступакалежиналекарукојивршинад-
зорнадизвођењемпрактичненаставе.Одговорностзаспровођење
траженихпоступакаиобавештавањеоизостанкусанаставе,или
онемогућностиизвођењаодређенихпроцедуралежинаспеција-
лизанту.

Лично усавршавање и учење, које укључује релевантну
стручнулитературу, чланкеи текстове саCD-ова,DVD-јева, ис-
траживењеwеb-сајтова и коришћење остале стручне литературе
веомаважнозаспровођењепроцесаспецијализације.

Одспецијализатасеочекуједаводикомплетнуевиденцијуо
практичномраду,итокрозприказеслучајева,иосталимзапажа-
њимаупериодупрактичногделаспецијализације,докћепрограм
самосталнограда(студирања),каоипопислитературебитипре-
гледанодстранементора.Евиденцијаиписанидневникспеција-
лизацијећебитисаставнидеодокументацијепрегледанеиовере-
неодстранементора.

Одспецијализантасезахтевадаузмеактивноучешћеуна-
стави,каоидабудеспособанзапрезентацијестручнихтемасту-
дентима основних и постдипломских студија, као и немедицин-
ском особљу на сесијама у малим групама, користећи при том
различите аудиовизуелне методе. Специјализант треба да буде
способанзапрезентацијуслучајаувизитамаинаклиничкимју-
тарњимсастанцима.

Важандеопрактичненаставејеподстицањенаинтегрисање
теоретскогзнањаипрактичнихвештинаизобластикардиологије,
ортопедије,физикалнемедицинеирехабилитације, општемеди-
цинеиизобластиклиничкефизиологије.Специјализанттребада
проширисвојасазнањаизсвојставафункционисањамишића,као
штосуизометричнкеиизокинетичкеконтракције,цикличнаерго-
метријаиергометријанатредмилу.Онморабитиспособандата
сазнањаупотребиусврхупостављањадијагнозе,препоруказате-
рапијуиначинживотаиспровођењафизичкеактивности,итокод
особаобапола,узрастаиособаразличитихфизичкихмогућности.
Крозпосматрањеврхунскихспортиста,специјализантћенаучити
какодапрепознаилечисиндромпретренираностиипреоптере-
ћења спортисте.Крознадзорнад тренажнимпроцесоми такми-
чењем, специјализант је оспособљен за давање компетентних и
стручнихсаветаувезихигијенеиисхране,аутеснојсарадњиса
тренерима, спортистима, физиотерапеутима, управом клубова и
другимслужбенимлицима.

6.1. Рад ни део спе ци ја ли за ци је
Теоретскидеонаставећебитиорганизованкрозпредавањаи

семинаре.Токиучесталостсастанкаседоговарајусаруководио-
цемспецијализације.Уклиничкомделуодносспецијализант-мен-
торјебитануделуусвајањапрактичнихвештина.

6.2 Прак тич на на ста ва
Крозпрактичнидеонаставеспецијализантморабитинадгле-

данодстранеодговарајућегспцијалисте,којијеличноодговоран
зањеноспровођење(ментор).Условизаспровођењенаставемо-
рајубитиодобрениодстранеодговарајућенационалнеорганиза-
ције,односнофакултетаподчијимоквиромсеонареализује.

6.3. На став но осо бље
Програмспецијализацијесереализујепоутврђенимправили-

мау оквируМедицинскогфакултета акредитованог за овуобласт
прекоКатедре за спортску медицину и учешће компетентних на-
ставникаисарадника,матичногисроднихфакултета,каоиистак-
нутихстручњакаакредитованихзабављењеспортскоммедицином.

7.3.1 Руководилац наставног програма треба да буде спе-
цијалистамедицинеспортасапрактичнимрадомутојобластиу
последњихпет година.Он/онаморабити квалификовани специ-
јалистаодређенодстранеодговарајућанационалнеорганизације
медицинеспорта.Мораиматидокументованаистраживањаиза-
вршенепостдипломскестудије,апожељноједаимаиакадемску
титулувишегстепена.Колегијумзаспецијализацијутребадаима
усвомсаставурелевантнеспсцијалисте,којићегарантоватидаће
сепредвиђенидеонаставеодвијатиупуномобиму.Уземљамако-
јетекразвијајуовуспецијализацију,допуштенисуипрелазниоб-
лициорганизовањаколегијумазанспецијализацију

7.3.2.Руководилацпрограмаспецијализацијећебитиодгово-
ранзасвакипојединачнипрограмспецијализације,којиморабити
ускладусанационалнимзаконодавством,акојићеуједноисле-
дитипрепорукеевропскогМултидисциплинарногзаједничкогко-
митетаспортскемедицинезаспецијализацијуспортскемедицине.

7.3.3.Наставноособљећебитидовољнобројноуодносуна
бројспецијализанатакојиучествујуупрограмуспецијализације—
следећинационалнепрописе—којиће гарантоватиодговарајућу



контролунадспецијализантимакојиучествујуупрограмуспеци-
јализације.

6.4 Про грам спе ци ја ли за ци је
Специјализација медицине спорта траје најмање 4 годи-

не(илиодговарајућевремепроведенона3200наставнихчасова)
Препорукаједаспецијализацијаукључује

1 година на интерној медицини, са посебним нагласком на
кардиолошкепроблеме,ургентнумедицинуипрактичненутрици-
онистичкепроблеме(илиметаболичкеиендокрионолошкеболе-
стиилиосталесличнеобласти)

6-12месециортопедијеитра уматологије
6-12месецифизикалнемедицинеирехабилитације
1-3месецаклиничкафизиологијаихигијена
1-3месецафункционалнадијагностика
12-24 месеци у референтном спортскомедицинском центру,

укључујући теоретску и пректичну наставу и искуство у раду у
спортскомедицинскомтиму.

Закаталог знањаивештинавидетидодатак1
6.4.1Дневникспецијализанта
Специјализантводидневникспецијализације,укомеруково-

дилацпојединихфаза специјализације уписује своја запажања о
евиденцијиприсустваирадуспецијализанта.

6.5 Про це на спо соб но сти 
Токспецијализацијеисавлађивањевештинаутокуспеција-

лизације сеоцењује од странементораинезависногиспитивача
изкатедре.Одстранементорасеоцењујупрактичназнањаиве-
штине. Стандардне вештине се оцењују у оквиру свеобухватног
надзораутокуспецијализације.

7.Установеукојимасеобављаспецијализација
7.1. Установа у којој се обавља специјализација мора бити

призната од стране националног тела одговорног за спровођење
тока специјализације медицине спорта (факултета), која доноси
листу установа у којима се специјализација може обављати. Те
установе морају задовољавати захтеве постављене у правилима
факултета и документа државног органа (Министарства) које је
усвојилоовајпрогрампостдипломскихстудијамедицинеспорта.

7.2.Институцијеукојимасеобављаспецијализација треба
да организују олакшани приступ специјализанту у сва подручја
установе да би се ток специјализације могао спровести у опти-
малномокружењууоквируједногуниверзитетскогиликлиничког
центра,адасеузтоомогућиинтердисциплинарностиконтактса
специјализацијскимпрограмимадругихклиничкихспецијализа-
ција.Такођеморабитиобезбеђенприступлитературидоступној
тој институцији.Постојимогућност организовања дела специја-
лизацијеиудругимспортскомедицинскимустановама.

Додатак1.Програмспецијализацијеизмедицинеспорта

ФИЗИОЛОГИЈАФИЗИЧКЕАКТИВНОСТИ
Основефизиологијефизикеактивностиињенапримена
Ћелијскиенергетскиметаболизам.
Системпреносаенергијеприфизичкојактивности.
Енергетскисистем.
Мерењаобимапотрошњеенергије.
Кардиоваскуларнаадаптацијаприфизичкојактивности.
Адаптацијареспираторногсистемаприфизичкојактивности.
Неуромишићниодговорнафизичкуактивност.
Праћењеенергетскогметаболизмаинеуромишићнеактивности.
Хормонииендокринисистемуфизичкојактивности.
Основетренажногпроцеса.
Снагаијачање.
Праћењефизичкихспособности,тренинг,претренираност.
Проценафизичкеспособности.
Околинаифизичкаактивност.
Ергогенасуплементација.
Генетикаифизичкаактивност.
Полназависностифизичкаактивност.
Хендикепифизичкаактивност(слух,вид,телеснаинвалид-

ност).

Практичневештине
Одређивањеобимаенергетскепотрошње
ПроценаVOmax

Тестирањеплућнихфункција
Изокинетичкитестови
Мерењесиле
Проценаспецифичногкондиционогстања

КЛИНИЧКААНАТОМИЈА
Клинички релевантна регионална анатомија, укључујући

горње и доње екстремитете, трбушно-слабински део и карлицу,
главуиврат,грудникош,кичменистуб.

Нормалневаријацијеуанатомијиињиховзначајзаризикод
повређивања,превенцијуилечењеповреда.

ИСХРАНАИФИЗИЧКААКТИВНОСТ
Макронутритијентиифизичкаактивност
Микронутритијенти
Хидратација
Основапотрошњеенергијеприфизичкојактивности
Исхранаифизичкаактивностуекстремнимусловима
Саставтела
Исхранаиздравље
Гојазност,вежбањеиконтролатежине
Исхрана,депоигликогенаииздржљивост
Протеиниианаболициуисхрани
Суплементи
Алкохолифизичкаспособност
Поремећајиисхранеиздрављекостијуженауспорту
Израчунавањекалоријскепотрошње
Одређивањеианализавременаисхране
Израчунавањетелесногсастава
Исхранаспортистауразличитимусловиматренажногитак-

мичарскогрежимаисуплементација

ИСХРАНАИВЕЖБАЊЕ
Макронутритијенти
Микронутритијенти
Хидратацијаинапор
Потрошњасубстрататокомвежбања
Исхранаивежбањеуекстремномокружењу
Телерснисастав
Исхранаиздравље
Гојазност,вежбањеиконтролатежине
Исхраназавежбање
Исхрана,гликогенскерезервеииздржљивост
Високомаснаисхранаивежбање
Анаболичкаипротеинскаисхрана
Суплементи
Алкохолиперформансевежбања
Поремећајисхране,здрављекостијуитријадаспортискиња
Израчунавањеенергетскепотрошње
Формулисањеианализадневникаисхране
Израчунавањетелесногсастава
Препорукаисхранезаразличитаврставежбања/режиметре-

нингаикоришћењесуплемената

Јавноздравље
Примарназдравственазаштита
Основнетерапијскеопцијезауобичајнастањакојесесрећуу

ОпштојмедициниукључујућиENT,плућнеболести,кардиолошка
стања,гастроентеролошка,офтамолошкаидерматолошкастања

Акутнатерапијауобичајнихмишићноскелетнихповреда.
Ароцедура упућивања секундарном и терцијалном нивоу

здравственезаштите
Индикације и контраиндикације за вежбање здравих и код

онихсаизвесниммедицинскимограничавајућимстањима
Изазовиунеразвијенимсрединамаиетничкиммањинама
Ефектилекованатолеранцијувежбања
Разумевањеуорганизацијуфизиотерапијеузаједници(дру-

штву)

ЈАВНОЗДРАВЉЕ
Користвежбањаупревенцијипримарнихисекундарнихбо-

лести,радећисастановништвомикрозорганизације.
Програмиране физичке активности, улога вежбања у боле-

стимасрца,респираторнимболестима,остеопорози,артритисима,
хипертензији,дијабетесуименталномздрављу.



Физиологијафизичкогоптерећењаиздравље
Основеепидемиологије,прегледметодаипројектовање
Теоретскеосновездравственепромоције
Доказиуистраживањуфиузичкеактивности/здравље
Политикајавногздрављапремафизичкојактивностииздрављу
Службе које подржавају промоцију физичке активности и

њиховаструктура
Мерењефизичкеактивности,нивоакондицијеиздрављакод

појединацаипопулације
Способностдасезапочнепрограмздравственогпраћења
Вештинедасеобезбедипрактичанводичзапочетакивође-

њепрограмавежбањазаљудесамедицинскимпроблемима,каои
дасесуочесабилокојимтехничкимилипроблемимапацијента
којиможенастатитокомоваквогпрограма.

Ефекатболестинакапацитетвежбања
Разумевањемедицинскихстањакојасечестосрећукодособа

којевежбајуукључујућименталнеболести,акутнафебрилнаста-
ња,епилепсију(идруганеуролошкастања),дијабетес,поремећаји
коагулације,канцер,астма,истањаваскулопатија.

Разумевањеефектакојаовастањамогудаимајунаспособност
вежбања,билонакапацитетвежбањаилинањеговубезбедност.

Разумевањепотенцијалнихефекаталековакојасекористеу
терапијиовихстања,наспособноствежбања.

Медицинамишићноскелетногсистема

Општапатологијамишићно–скелетногсистема
Разумевањечестихклиничкихзнаковаисимптомауопштојпа-

тологијимишићноскелетногсистемакојиможепријавитиспортиста
Разумевањеналазакојиседобијајуснимањемилидругимре-

левантнимдијагностичкимпроцедурама
Ис ку ство:
Кружењенаклиникамазаре уматологијуиендокринологију
Похађањепредавањаисеминаракојасетичуовихстања
Кружењенаклиникамазаортопедијуитра уматологију.

Лечењемекоткивнихиспортскихповреда

Знање
Превенцијаповреда
Предтакмичарскискрининг(наводећифактореризика,укљу-

чујућибиомеханичкененормалности)
Доказикојисетичузагревањаиистезања
Спортскаопрема,укључујућиизаштитнуопрему –здравље

ибезбедносткојисетичуспорта
Безбеднирежимитренингаупредсезони
Циљанипрограмиснагеикондиције –специфичнезаспорти

специфичнезапојединца
Подлогазатренингиспортскаобућазатренинг
Променаправилауспорту
Лечењеакутнихповреда
Принципилечењаакутнихповредамекогткива –лацерације,

истезања,уганућа,контузијаихематома
Принципилечењаакутнихповредазглобоваикостију –дис-

локације,фрактуре,авулзионеповреде,епифизеалнеповреде
Разумевањепатолошкогпроцесамекоткивнихповредаимо-

гућиефектиуобичајнефармаколошкетерапијекодовихпроцеса
Лечењехроничне/повредепренапрезања –претренираности
Принципипрегледања,дијагностиковањаилечењасиндрома

пренапрезања.
Принципиконзеративноглечењаповреда
Принципирехабилитацијеповреда –лигамената/тетива/ми-

шића/зглобови
Мултидисциплинарниприступрехабилитацији
Коришћењетејповања,стављањаудлага,супорта,ортоза.
Принципихирушкоглечењамускулоскелетнихповреда
Потпуно разумевање механизама повреде ткива и њиховог

опоравка
Техникедавањаињекцијаузглобовеимекаткива.

Мишићноскелетнарадиологија

Знање
Улогатехникаснимањауопштимпојмовимаусмислукоје

сликепроизводикојатехника.

Разумевање релативног ризика од зрачења у зависности од
различитихтехникаснимања.

Предностиирелативнеманеразличитихтехникаснимањаи
њиховаспособностзаприказнормалнихипатолошкихструктура
тетива,лигамената,мишића,костијуизглобова.

Потпуноразумевањеулоге сликањаудијагностиципредста-
вљајућигатимулекараиспецијалистимаспортскемедицине.Ово
укључуједијагностикуиакутнихихроничнихсимптомаукључују-
ћииакутнетрауматскеповредеихроничнеповредепренапрезања.

Способностуспостављањадиференционедијагнозезаснован
на анамнестичкимподатцимаи клиничкимпретрагама са циља-
нимкоришћењемсликањадабисеуспоставиладиференционади-
јагноза.

Биомеханичкапроценахода

Знање
Фрункционална анатомија зглобова и мишићно  – тетивних

јединица
Карактеристике костију, тетива, лигамената, зглобне хрска-

вице,мишићаподутицајемфизичкогстресаиистезањаињихова
отпорностназамор

Анализапокретаљуди –основекинематикеикинетике
Биомеханичкаанализазаспортспецифичнихтехника
Ефектилошебиомеханике,утицајнадржањетела
Методииефектипроменебиомеханике
Принципителеснеморфологије
Стицањеискустваизбиомеханикесапедијатром/физиотера-

пеутом
Посећивањеwоrkshop –овачијесутемеортотичнаконструк-

ција.

Радунутарклуба

Клупскилекар

Знање
Улогаклупскоглекара
Предтакмичарскискрининг
Здравственаедукацијаипроценапредсезону
Стивцањевештинаифизичкекондиције
Заштитнаопрема
Медицинскаопрема,обезбеђивањалековакојисупотребни

запотребетима
Структурисањетренингауциљуспречавањаповређивања
Предавањеодопингуиметододама/дозвољенаупотребаза-

брањенихлекова/допингконтрола
Здравствени захтеви за путовања, у смислу лета авиономи

имунизација
Лекарска тајнаимедицинскоправни аспекти  здравственог

збрињавањаспортисте
Поремећајиисхране,тријадаспортискиња
Заштитадеце
Хендикепиранииспорт

Вештине
Способносткомуницирања
Способностприпремемедицинскогтимазапутовање
Способностпроценестањаокружења/хигијене/објеката
Способностда се радии саиндивидуалнимспортистимаи

сатимом
Способностпримарногзбрињавањаповређеногспортисте
Адекватновођењемедицинскедокументације

Искуство
Нагледаннајмање2годинекаолекаратима
Вођењепротоколаспортистаиекипеисвихстањакојасубила
Искуствопутовањасаразличитимтимовима
ПохађањеодговарајућихкурсевакаоштојекурсПрвеПомоћи

Лекародговоранзаспортскедогађаје

Општезнање
Правниимедицинско –правниводичикојисеодносенаме-

дицинскуиБезбедностгледелацанаобјектимазатакмичење



Водичизабројиврстумедицинскихрадникакојисупотреб-
низаобезбеђивањеспортскихдогађајасавеликимбројемучесни-
каи/илигледалаца.

Релевантни правни акти, нацонални и ЕУ који се тичу ор-
ганизације спортскихдогађајаса великимбројемучесникаи/или
гледалаца

Процедуразаевакуацијуповређеногспортистеилигледала-
цасабилокојегспортскогдогађаја

Процедурезапроценупотребаусмислулекова,медицинске
опреме, медицинског особља, и комуникацијске опреме за било
којиспортскидогађај.

Специфичниспортови

Знање
Блискостсаширокомпалетомспортоваусмислуправилаи

прописа,физиолошкихзахтеваиризикаповређивања
Обезбеђивање медицинске терапије за спортисте који су у

овимспортовима
Обезбеђивање савета за управу екипа у смислу предтакми-

чарскогскрининга,програматренинга,проценаризикаповређи-
вањаитерапијаповреда,забилокојиодовихспортова.

Искуство
Провођење времена са тимовима који су укључени у ове

спортскедисциплине
Похађањеодговарајућихкурсевазалечењеспортистаукљу-

ченихуовеспортове

Ургентнастања

Повредеглавеипотресмозга
Патофизиологијапотре самозга
Различитедефиницијепотре самозга
Проценаозбиљностипотре самозга –наосновуанамнезе
Разумевањемогућихзначајнихкомпликација
Дијагностиковањепотре самозга
Разумевањекраткотрајнихидуготрајнихпоследицапотре са

мозга
Рехабилитацијаспортистесапотресоммозга
Рационалнапроценаповратканаспортскеактивности
Правиласпецифичназаразличитеспортове
Максилофацијалнеиповредезуба

Изненаднасмртуспорту

Знања
Инциденцаипреваленцаизненаднесмртиспортисте
Етиологијаизненаднесмртиспортисте
Укључујућикардиолошкеузроке
Укључујућитра уматскеузроке
Факториоколине
Разумевањеулогепредтакмичарскогскрининга

Вештине
Увођење стратегије за смањење ризика одизненадне смрти

успорту
Способностзапрепознавањеспортистасаризикомнаоснову

анамнезе,прегледаиодговарајућихпретрага
Способностзарадсаспортистимасапознатимризикофак-

торима

Искуство
Медицинскообезбеђењетакмичењауконтактнимспортовима
Присуствовањекардиолошкимтестирањима
АнализаЕКG –аипрепознавањеодговарајућепатологије
Посматрањеехокардиографије
Присуствовање клиничкој пракси мекоткивних обољења,

укључујућиМарфановсиндром
Учествовањеуизвођењупретходнихпрегледа

Тренингизреанимације
Проценастањаналицуместаукључујућипружањепомоћи

за одржање основних животних функција, напредне технике за
одржањеживотнихфункција,анафилаксија,основниинапредни

курсодржањадисајнихпутева,спиналнаимобилизацијаиприн-
ципибезбедногтранспортапацијентасаповредомкичме

Основвефармакологијелековапримењенихуреанимацији
Детаљнопознавањепринципабригепацијентабезсвести
Основнознањеипринципизбрињавањатра уме
Принципиитретманповредекичме,главе,грудногкоша,аб-

домена,опекотина,повредеока,зубаигенитоуринарнихповреда

Несрећеихитнастања
Основитријажеповреда
Акутнапроценаитретманмекоткивнихповреда
Принципиосновногзбрињавањефрактура
Знања о најчешћим фрактурама и дислокацијама горњих и

доњихекстремитета
Проценаитретманмајориминорповредаглаве
Диференцијалнадијагнозакодакутнихтра умаока
Диференцијалнадијагнозакодакутнихтраумауха,грлаиноса
Разумевањепринципаиприменелокалниханестетикакаои

применелокалнеиопштеанестезије

ЛЕКОВИУСПОРТУ
Разумевањеефекатаразличитихфармацеутскихпрепаратана

физичкураднуспособност
Историјатупотребелековауспорту
Недозвољенесубстанцеиметодеуспорту
Терапеутскаупотребалековакодобољењаилиповреда
Едукација спортиста и терапеута  – улога лекара и његове

обавезе
Законодавциукључујућивладу,МОК,WАDАипојединачне

спортскеорганизације

ПСИХОСОЦИЈАЛНИАСПЕКТИСПОРТСКЕМЕДИЦИНЕ
Свест о моторном учењу, селективној пажњи и обради ин-

формација(теоријаимодели)
Психологијапроменапонашањаутокуспортскеактивности
Психолошкиаспектистреса,трауме,неспособности,рехаби-

литацијеинеуспехауспорту
Психолошкиаспектимотивације,побуђивањаиуспеха
Групнапсихологија:екипе,тренера,медицинскеекипе,груп-

надинамика,ремоделовањепонашања
Психолошки/ефектирасположењафизичкеактивности
Социологија спорта: укључујући насиље у спорту, норме и

вредности понашања у спорту, ефекат спорта и физичке актив-
ности на социјализацију, утицај узора, питања употребе дроге у
спорту

Психосоцијалниефектипрекидабављењаспортом

ПРЕТРАГЕИПРОЦЕДУРЕ
Знањафизиологијенерваимишића –моторнајединица
Познавањеиразумевањеелектрофизиолошкихметода(ЕМG

иNCS)
Познавањеиндикацијазаелектрофизиолошкепретраге,њи-

ховепредностиимане
ПознавањеосновнихкарактеристиканормалногЕМG – аи

NCS –а
Познавањетриосновнатипаповреденерва (неуропраксија,

аксонотмеза,инеуротмеза)
Детаљно анатомскопознавањемишићнихкомпартмана, по-

себноонихсачешћомпојавомповећаногпритискаукомпратману
(копартментсиндром)

Анатомијазглобова,специфичноповезанихсамогућимком-
пликацијамакодаспирацијеиликодињекционетерапијеназгло-
бовима

Принципибиомеханике доњих екстремитетаипримена ор-
тоза

Принципиитехникаултрасонографијелокомоторногсистема

ПОВРЕДЕКИЧМЕ,РЕХАБИЛИТАЦИЈАПОСЛЕ
АМПУТАЦИЈАИСПОРТКОДОСОБА
САИНВАЛИДИТЕТОМ

Познавањеспецијалнихпотребаспортистасаинвалидитетом
(церебралнапарализа,особасаампутацијама,слабовидиинаглу-
веособе,менталнозаосталеособе)

Познавање специјалнихмедицинских потреба спортиста са
инвалидитетом(знањаокатетерима,декубитусима,негапатрљка
идруго)



Разумевањефизичкихпроблемасакојимасесрећуособеса
ампутацијама и корисници медицинских колица у свакодневном
животуиуодносунаспорт

Познавањеврстапростетичкихапарата,посебноонихкојесе
употребљавајууспорту

Познавање врста колица и измена неопходних у појединим
спортовима

Поседовањезнањаогрупамаиорганизацијамаособасаин-
валидитетом

Познавањеефекатаповредекичменемождиненаразличитим
нивоима

Знањаокласификацијинеспособностииодговарајућихправи-
лаипрописа –СпецијалнаОлимпијада,Параолимпијскеасоцијације

ФИЗИЧКААКТИВНОСТКОДПОСЕБНИХГРУПА

Децаиадолесценти

Спортскаселекција
Анатомскеифизиолошкеразликедецеиадолесцената,уод-

носунатретманповредаиболести
Педијатријскеповределокомотрногсистема:повредеепифи-

зног платоа, тракциони апофизитис, типичне фрактуре и специ-
фичнемекоткивнеповреде

Разумевањенеакциденталнихповредаусвимоблицима,уз
поштовањедететаињеговихправа

РазумевањеGillck –овекомпетентностиилегалностлечења
малолетнихлица

Основна знања о метаболичким поремећајима код деце и
адолесцената

Основназнањаипринципипретходногпрегледакоддеце,са
посебнимосвртомнакардиолошкипреглед(наHOCM)

Дијагностикаи третман астмеиндукованефизичком актив-
ношћуудетињству

Применаодговарајућегтренингаиоптерећењазаразвојко-
стијуиметаболизма

Идентификацијанајчешћихпоремећајауисхранииперцеп-
цији сопственог тела код спортисте у развоју, са посебном па-
жњомнапојавуаменореје(примарнеисекундарне)ипојавутри-
јадеженеспортисте

Разликенаосновупола
Разумевањеефекатахормонскогциклусанафизичкуспособ-

ност
Разумевањеефекатавежбањанаменструалнициклус
Принципиманипулацијеменструалнимциклусом
Контрацепцијакодспортисткиња,предностииманеуодносу

нафизичкуспособност
Разумевање везе између хормона, тежине, остеопорозе и

стресфрактуракодженаспортиста
Везаизмеђутрудноћеивежбањаусмислубезбедностиифи-

зикеспособности
Принципиповраткавежбањупослепорођаја
Разумевањаполнихразликаивежбања

Старијиспортисти
Разумевањеефекатастарењанамишићнумасу,кардиоваску-

ларнуспремност,издржљивост
Знањеиузимањеуобзирхроничнихболестиињиховихефе-

катанафизичкуспособност
Разумевањеризикаикористивежбањакодстарихособа
Зњање о ефектима лекова (тј. beta  – блокатори) на способ-

ностзавежбање
Знањаопреписивањувежби

ИСТРАЖИВАЊАИСТАТИСТИКА

Знања
Етикаклиничкогистраживања
Типови истраживања: експеримент, обсервација, контрола,

појединачнислучај
Принципи статистике, дизајн студије, рандомизација и тех-

никеобрадеподатака
Епидемиологијаспортскихповредаиздравственипроблеми

везанизафизикуактивност

Вештине
Способносткритичкогчитањанаучних,клиничкихидругих

релевантнихнаучнихстудија
Способностевалуацијечињеницапредстављенихунаучном

раду,прегледлитературнихнаводаимета –анализа
Презентовањере зултатаистраживањаурадовимаинаструч-

нимскуповима
Дизајнирањеиприменаклиничкестудије
Применаналазаистраживањауклиничкупраксу
Предузимањеодговарајућихкораканаосновуналазаклинич-

кестудије
Приказивањеспособностикреирањаистраживања

НАСТАВНЕИПРЕЗЕНТАЦИОНЕСПОСОБНОСТИ
Принципиизрадепрезентације
Принципи припреме информација у презентацији за групе

различитогнивоамедицинскогзнања(спортисти,тренери,други
здравственирадници,специјалистиспортскемедицине)

Познавањесофтверскихпакетазапрезентацијуинформација
Презентација (историја случаја, литертурни наводи, нова

знања)наспортскомедицинскомскупунагодишњемнивоу:реги-
онални,националниимеђународни(пожељно)

Учешће на званичним курсевима за унапређење наставних
способности

СПОРТСКОМЕДИЦИНСКИМЕНАЏМЕНТ
Принципиперсоналнеефикасности/менаџемнтвремена
Принципибизниспланирањаимаркетиншкестратегије
РазумевањеITумедицинскојпраксиипотенцијалзаунапре-

ђењеефикасностипраксе
Питањаљудскихресурса
Принципидобрекомуникације,саветовање
Принципи доброг тимског рада  – динамика групе, технике

руковођења,решењеконфликата,мотивација,унапређењетимског
идентитета

Способност ефикасноградаумултидисциплинарнимтимо-
вима везаним за спортисте ифизиотерапеуте, сортске научнике,
остеопате,киропрактичаре,тренереидруге

Принципиефикасногфинансијскогруковођења,планирања,
развојнеполитикеибуџета

Организацијеунутармедицинскепрофесије:
Клиничкоуправљање
Процена
Принципипланирањавођењаформалнихсастанакасаакцен-

томнаформалнуструктурусастанка

ЕТИЧКИИМЕДИКО–ЛЕГАЛНИАСПЕКТИ
Релевантнонационално(ЕУ)законодавствоимедицинско –

правнесмернице
Законодавствоувезипацијентовихправа
Законодавствоувезидржањамедицинскедокументације
Захтевизасагласношћупацијента
Смерницезарадсамалолетнимлицимаидругимпотенци-

јалноосетљвимпопулацијама
Упознавањесаметодамапридобијањаинформацијаодзнача-

јазапацијентовуприватност,одстранемедијаидругихзаинтере-
сованихлица

Закониоприватности

Анекс2:

ЕтичкиПринципиуспортскојмедицини
ЕтичкикодовиМеђународнаФедерацијаСпортскеМедици-

не(InternationalFederationofSportsMedicine –FIMS)сеодносена
свеспецијалистемедицинеспорта.Прегледовихтемаследи;

1.МедицинскаЕтика –општипринципи:истиетичкиприн-
ципикојисеодносенасвелекарећесеодноситиинаспортску
медицину. Главне обавезе лекара су: Увек водити рачуна да је
здрављелекаранапрвомместу.Никаданенашкоди.Никаданена-
метатисопствениауторитетнаначинкојиугрожаваправоспорти-
стедасамдоносиодлуке.

2. Етика у Спортској Медицини: Лекар који воид рачуна
о спортистима различитог узраста има етичку обавезу да разу-
ме специфичне физичке, менталне и емотивне захтеве физичке



активности, вежбања и спортског тренинга. Постоји различит
однос између лекара спортске медицине, њихових послодаваца,
службенихлицаизспортскихорганизација,колегалекараиспор-
тиста.Успортскојмедицинипостојивезаизмеђупатолошкихпо-
јаваиспецифичнихрекреативнихипрофесионалнихактивности.
Спортскаповредаимадиректанинепосреданутицајнаучешћеу
спорткимактивностимакојемогудаимајупсихолошкеифинан-
сијскеимпликације.

3.ПосебнаетичкапитањауСпортскојМедицини:Лекарева
обавезапремаспортистијепримарнадоксууговорнеидругеоба-
везенадругомместу.Медицинскаодлукаморабитидонетачасно
исавесно.Основниетичкипринципуздравственојнезијепошто-
вање аутономије. Есенцијална компонента аутономије је знање.
Немогућност добијања информисаног пристанка је подривање
аутономијеспортисте.

4.ОдносСпортиста –Лекар:Лекарнећедозволитидарели-
гиознауверења,националност,раснаприпадност,политичкиставо-
виилисоцијалнистатусутичунањеговеобавезепремаспортисти.
Основаодноса спортистеилекараби требалидабудумеђусобно
поверењеипоштовање.Спортистаможедаочекујеодлекарамак-
сималнупрофесионалностусвакомтренутку.Датисаветипружена
помоћбиувектребалидабудудонетиукористспортисте.Право
спортистенаприватностморабитизаштићена.Правилаовођењу
медицинскедокументацијеиздравствененегећебитипримењенаи
напољуспортскемедицине.Специјалистаспортскемедициневоди
уреднуипрецизнудокументацијуосвојимпацијентима.Усветлу
великогинтересовањајавностиимедијаувезиздрављаспортиста,
лекарзаједносаспортистомтребадаодлучикојеинформацијемогу
битиупотребљенезајавноприказивање.Кадајеуулозитимскогле-
кара,лекарспецијалистаспортскемедицинепреузимаодговорност
заспортистекаоитренериклупскаадминистрација.Одизузетног
језначајадасвакиспортистабудеинформисанотојлекаревојоба-
везииодобриобјављивањеусупротномповерљивихмедицинских
информација,алисамозапојединеодговорнеособеизапрецизно
наведенепотребе,аувезифизичкеспремностиспортисте.Специја-
листаспортскемедицинећеобавеститиспортистуотретману,упо-
требилековаимогућимпоследицаманаразумљивначинитражити
сагласностзанаставакдаљеглечења.

5.ТренингиТакмичење:Лекар специјалиста спортскемеди-
цинебитребалодасесупротставитренжнимпротоколимаиправи-
лиматакмичењакојабимогладаугрозездрављеспортиста.Лекар
спортскемедицинепоседујезнањеоспецифичнимименталнимзах-
тевимакојисепостављајупредспортистуутокуспортскихактив-
ности.Релевантниаспектиовогаукључују:експертизу,ефективност,
ефикасностибезбедност.Акосуспортистидецаилиадолесценту
питању,лекармораразмотритипосебнеризикекојиодређениспорт
носиособикојајошниједостиглафизичкуипсихичкузрелост.

6. Образовање: Лекар специјалиста спортске медицине уче-
ствујенакурсевимаконтинуиранеедукациједабиодржаоиунапре-
диосвојезнањеивештинекојећемуомогућитидапружиоптимал-
несаветеинегусвојимпацијентимаспортистима.Стеченазнањаби
требаодаподелисаколегамаспецијалистимаспортскемедицине.

7.ПромоцијаЗдравља:Лекарспецијалистаспортскемедици-
нејеуобавезидаедукујељудесвихузрастнихкатегоријаокори-
стимабављењафизичкомактивностипоздрављечовека.

8. Повреде и Спортисти: Обавеза је лекара специјалисте
спортскемедицинедаодредидалиповређениспортистаможеда
настависатренингомилитакмичењем.Исходтакмичењаилитре-
неровесугестијенебитребалодаутичунаодлуку,већсамомогу-
ћиризикипоследицепоздрављеспортисте.Превенцијаповреда
битребаладабудеоднајвећегзначаја.

9.ТерапеутскеВежбе:Кадасуутемељененанаучномистра-
живању,детаљнопреписаневежбетребадабудудеотерапеутског
планазаопоравакспортистеодповредеилиболести.

10.ОдноссаКолегама:Лекарспецијалистаспортскемедици-
не требада сарађује садругимспецијалистима:физиотерапеути-
ма, психолозима, биохемичарима, клиничким физиолозима и др.
Лекарспецијалистаспортскемедицинеимакрајњуодговорностза
здрављеидобробитспортистеитребалобипрематомедакоорди-
нишерадиулогедругихучесникаубризио здрављуспортисте,
упревенцији, терапијиирехабилитацијиповредаиболести.Кон-
цептинтердисциплинарногтимскоградајеесенцијалануспортско
 –медицинскојпракси.Лекарспецијалистаспортскемедицинеби
треалодасесуздржиодјавногкритиковањаколегапопрофесији

којисуукључениурадусаспортистима.Кадалекарспецијалиста
спортскемедицинеуочипроблемкодспортистекојипревазилази
његовнивостручности,онћесаветоватиспортистудагапрегледа
одговарајућилекарспецијалистаиупутићеганатаквог.

11.ОдноссаСлужбенимЛицимауКлубовимаисл.:Утоку
спорткогдогађаја одговорностлекара специјалисте спортскеме-
дицинеједаодлучидалиповређениспортистаможеданастави
илидасевратиуигруилитакмичење.Лекартребасамосталнода
донесетаквуодлуку.Дабимогаодаиспунисвојаетичканачелаи
обавезелекарспецијалистаспортскемедицинемораинсистирати
напрофесионалнојаутономијииодговорностизасвемедицинске
одлуке везане за здрављебезбедности легитимнаправа спорти-
сте.Ниједнодруголиценебитребалодаутиченаоваквеодлуке.
Ниједнаинформацијаувезиспортистенеможебитидататрећем
лицубезсагласностиспортисте.

12.Допинг:Лекар специјалиста спортскемедицинеће се су-
протставитииупраксиуздржатиодупотребеметодакојепобољша-
вајуперформансевештачки,каонпр.средствазабрањенаодстране
IOCиWADA.Лекариспортскемедицинесесупротстављајуупотре-
бисредставакојанисуу складусапринципимамедицинске етике
иликојанисунаучнопотврђена.Прематомесупротнојемедицин-
скојетицидадопустидопингубилокомоблику.Лекартакођенесме
набилокојиначиндакупираболуциљуповраткаспортистетре-
нингуилитакмичењу,уколикопостојиризикодпогоршањаповреде.

13.Истраживања:истражиавњабитребалодабудуспроведе-
наускладусаетичкимпринципимаприхваћенимзаистраживања
наљудимаиживотињама.Истраживањеникаданесмебитиспро-
веденонаначинкојибимогаодаповредиспортистуилиугрози
физичкеспособностиспортисте.

51.Трансфузијскaмедицинa
(48месеци)

Оп шти ци ље ви спе ци ја ли за ци је

На ме на спе ци ја ли за ци је
Специјализација из трансфузијске медицине је стручни и

образовнипроцес,укомеспецијализантдобијатеоријскоипрак-
тично знање из ове области. Специјализација из трансфузијске
медицине об ухв ата знања из области опште, лабораторијске и
клиничкемедицине.Специјалистатрансфузијскемедицинејеме-
дицински квалификована особа која је одговорна за планирање
и организацију прикупљања, обраде, складиштења, транспорта,
дистрибуције,тестирањаирационалнеприменекрвиипродука-
таодкрвиузобезбеђењесистемаквалитета.Специјалистатран-
сфузијскемедицинетребадабудеприпремљендасамосталноор-
ганизује и води лабораторију, или службу трансфузије крви, све
дијагностичкеитерапијскетрансфузијскепоступкекаоидапри-
премаупутстваизобластитрансфузијскемедицине.Самостално
учествујеуизрадистручнихиедукативнихпрограмаиунадзору
спровођењадоктринеизобластитрансфузијскемедицине.

Трајањеипрограмспецијализације
Специјализацијатраје4године.
Програмспецијализације:
Дво се ме страл на на ста ва 9месеци
Базичназнањаутрансфузијскојмедицини 24месеца

и 3 месе-
цаодмора

 –давалаштвокрви 3месеца
 –обрада,чување,транспорт,дистрибуцијаиупотребакрвии

крвнихпродуката 3месеца
 – лабораторијска испитивања у трансфузијској медицини и

трансплантацији 12месеци
 –молекуларнабиологијаибиотехнологијаутрансфузијској

медицини 1месец
 –посебнапоглављаутрансфузијскојмедицини 2месеца
 –оспособљеностзадежурство 3месеца
Кли нич ка зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни 11месеции
 1месецодмора:
 –хематологија 4месеца
 –хирургијаианестезиологијасареанимацијом 3месеца
 –гинекологијаиакушерство 1месец
 –педијатријаинеонатологија 2месеца
 –клиничкаимунологија 1месец



Завршетакспецијализације
Напочеткуспецијализацијеспецијализантусеодређујеглав-

ни ментор (научни сарадник, специјалиста трансфузијске меди-
цине)којиутврђуједајеспециалистичкистажзавршентакошто
проверава трајање специјализације, похађање теоријске и прак-
тичне наставе, извођење прописаних вештина, као и успешност
положенихколоквијума.

ПрактичнанаставасеизводиуИнститутузатрансфузијукр-
виСрбијекаонаставнојбазииуСлужбама  за транфузијукрви
медицинскихцентарауБеоградукојеимајументора.

Специализацијасезавршаваспецијалистичкимиспитом.Ис-
питнакомисијаброји5чланова,одкојихсу2редовнинаставници
МедицинскогфакултетауБеограду,а3суспецијалиститрансфу-
зијскемедицинесазвањемнаучногсарадникаиливише.

Проверазнања
Свакиспециализантимаспецијалистичкукњижицуидневник

укојесеуписујусвеизвршеневежбе,семинариипроверезнања.

Проверастеченогзнања
Квалитетзнањаистручнеспособностиспецијализантакон-

тролишусетрајнимстручнимнадзоромипроверомзнања –коло-
квијумима

Непосредниипосреднинадзорнадстицањемзнањаиструч-
неспособностиспецијализантаимајументори.Тајнадзорсеврши
свакодневно.Проверазнањаспецијализантавршисеуобликуко-
локвијума,којимогубитиписмениилиусмени.

Обавезниколоквијумису:
1)давалаштвокрви,мотивацијадобровољнихдавалацаидо-

норскиаферезнипоступци,
2)генетка,имунологијаисерологијакрвнихгрупа,
3)трансфузијскитрансмисивнеболести,
4)терапијскиаферезнипоступци,
5)припремалабилнихистабилнихпродукатаодкрви
6)усмеренахемотерапијаинежељениефекти,
7)хемостаза –физиолошкиипатофизиолошкимеханизми.
Знањесепровераваикрозприказеслучајева,припремањесе-

минараизизабранеобласти,прегледомлитературе,писањемструч-
нихрадоваиучествовањемурадустручнихскупова.Условзапола-
гањеспецијалистичкогиспитасууспешноположениколоквијумии
позитивнаоценаглавногменторазасвакушколскугодину.

Пред ис пит ни тест
ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Базичназнањаутрансфузијскојмедицини
Трајање:3године(33месеца,3месецаодмора)
Оспособљеностициљ:
 –организацијаивођењеакцијадавањакрвиутрансфузијској

установиинатерену
 –оспособљеностзаприпрему,дистрибуцијуиприменукрви

икрвнихпродукатаиизвођењедонорскихаферезнихпоступака
 –оспособљеностзалабораторијскатестирањаутрансфузиј-

скојмедицини
 –оспособљеностзадежурствоподнадзоромлекараспеција-

листетрансфузијскемедицине

Кратакописоспособљавањауодређенимобластима

Давалаштвокрви
Мотивација давалаца, промоција давалаштва и сарадња са

Црвенимкрстом
Организација давања крви у трансфузијским установама и

мобилнимекипама
Начеладавањакрви
Давалацкрви,стандарди,начинузимањакрвиикрвнихпро-

дуката
Донорскиаферезнипоступци
Организацијатрансфузиолошкеслужбе
Законскерегулативеипрописи

Обрада,чување,транспорт,дистрибуцијаиупотребакрви
икрвнихпродуката

Припремакомпоненатаодкрви –центрифугирање,филтри-
рање,замрзавање,одмрзавање

Чувањеиетикетирањекомпоненатаодкрви
Транспортидистрибуцијакомпоненатаодкрви
Припремастабилнихпродукатаодкрви –квалитетплазмеза

фракционисање,поступакфракционисања
Рационалнаприменакрвиипродукатаодкрви –индикације

залечење,изборкрвнихпродуката
Сакупљање,изолацијаичувањематичнихћелијахематопое-

зеизперифернекрвиаферезнимпоступком
ОбрадакостнесржиуABOиHLAинкомпатибилнимтран-

сплантацијама
Нежељениефектихемотерапијеињиховопријављивање

Лабораторијскаиспитивањаутрансфузијскојмедицини
итрансплантацији

Имунохематолошкаиспитивања
Основеимунологијеиимунохематологијесагенетиком
Лабораторијскатестирањауимунохематологији
Крвногрупнисистемиеритроцита
Ензимскитест,антиглобулинскитестидругеметодезадока-

зивањеантиеритроцитнихантитела
Скринингантиеритроцитнихантитела
Претрансфузијскатестирања
Идентификацијаиквантификацијаантиеритроцитнихалоан-

титела,аутоантитела
Имунохематолошкаидругаиспитивањаимуниххемолизних

трансфузијскихреакција
Имунохематолошкаиспитивањаупренаталнојиперинатал-

нојзаштити
Методе, судскомедицински и етички водичи у испитивању

спорногродитељства
Припремаимуносеролошкихреагенаса

Трансфузијскитрансмисивнеболести
Трансфузијскитрансмисивнеболести(вирусне,бактеријске,

паразитарне)
Лабораторијскаиспитивањазадоказивањеприсуствамарке-

раболестикојесемогупренетикрвљу,трансплантацијомткиваи
органа(прелиминарна,скринингипотврднатестирања,аут омати-
зацијапроцесаскринингтестирања,техникаPCR)

Регистровање и обавештавање добровољних давалаца крви са
рекативним,поновореактивнимипозитивнимрезултатиматестирања

Припреманационалнихалогаритаматестирањаистандард-
нихоперативнихпроцедурауоквирусистемахемовигиланце

ПовезивањесаепидемиолошкомслужбомСрбије

Имунологијатромбоцитаилеукоцита,системHLA
Тромбоцитниантигени
Гранулоцитниантигени
ИмуногенетикасистемаHLA
Клинички значај HLA у трансфузијској медицини и тран-

сплантацији
Типизација ткива (серолошки, молекуларни и ћелијски те-

стови)
Методе детекције и значај антилеукоцитних и антитромбо-

цитнихантителаутрансфузионојмедицини.
Лабораторијскаиспитивањаиимунолошкамерилапритран-

сплантацијиткиваиоргана
Имунохемијскаибиохемијскаиспитивања
Имунохемијскетехнике
Тестовићелијскеимуности
Хипогамаглобулинемија
Плазмапротеинскииинтрацелуларниизоензимскиполимор-

физам
Утицајтрансфузијекрвинаимунисистем
Биохемијска испитивања крви (контрола здравља давалаца,

праћењепроменаулабилнимпродуктимаодкрви)
Биохемијска испитивања урина (праћење промене после

посттрансфузионихреакција)

Лабораторијскаиспитивањахемостазе
Скринингиспецијалнитестовихемостазе
Стандардизацијаиконтролаквалитетаулабораторијскомис-

питивањухемостазе



Лабораторијска дијагноза поремећаја хемостазе (хеморагиј-
скисиндромиитромбофилије)

Лабораторијско праћење супституционе терапије хемопро-
дуктимаиантитромбознетерапије

Контролаквалитетахемопродуката

Молекуларнабиологијаибиотехнологијаутрансфузијској
медицини

Молекуларнобиолошкаиспитивањаутрансфузијскојмедицини
Моноклонскаантитела,рекомбинантнатехнологија,молеку-

ларни,ћелијскииткивниинжењерингутрансфузијскојмедицини
Принципиитехникеућелијскојбиологији

Посебнапоглављаутрансфузијскојмедицини
Терапијскиаферезнипоступци
Системобезбеђењаквалитета –добрапроизвођачка,лабора-

торијскаиклиничкапракса
Хемовигиланцеифармаковигиланце
Вођењенационалнихрегистара
Информационетехнологије,аутоматизацијаиаут оматскаоб-

радаподатака
Међународниинационалнизаконскипрописи
Основихигијене,епидемиологијеисоцијалнемедицине
Клиничказнањаутрансфузијскојмедицини
Трајање:1година(11месеци,1месецодмора)
Оспособљеностициљеви:
 –оспособљеностдасамосталноучествујеулечењу,ордини-

ратрансфузиолошкутерапију
 –оспособљеностзасамосталнотрансфузиолошкозбрињава-

њесложенихклиничкихстања
 –оспособљеностзасамосталанрадулабораторијизатран-

сфузијскумедицину
 –оспособљеностзасамосталнодежурство

Кратакописоспособљавањауодређенимобластима

Хематологија
Лечењекрвљуипродуктимаодкрвикодхематолошкихбо-

лесника
Урођениистеченипоремећајихемостазе –етиологија,кли-

ничкаслика,терапија
Трансфузијска апекти у лечењу болесника са поремећајима

хемостазе
Трансфузиолошкиаспектитрансплантацијекостнесржи

Хирургијаианестезиологијасареанимацијом
Индикације за лечење крвљу, крвним продуктима  и избор

крвнихпродукатаухирургији
Аутологнатрансфузијаухирургији –преоперативнадонаци-

ја, акутнанормоволемијскахемодилуција,интраоперативнопри-
купљањекрви

Трансфузиолошколечењеболесникауургентимстањима

Гинекологијаиакушерство
Специфичности трансфузијске медицине у гинекологији и

акушерству
Индикацијезалечењеиизборкрвнихпродуктаугинеколо-

гијииакушерству
Пренаталнаиперинаталнадијагностика,превентиваитерапија
Хемолитична болест новорођенчета, трансфузија код плода

иноворођенчета

Педијатријасанеонатологијом
Специфичности трансфузијске медицине у  педијатрији и

неонатологији
Индикацијезалечењеиизборкрвнихпродуктаупедијатри-

јиинеонатологији
Поремећајихемостазеуноворођенчадиидечијојдоби
Тераписјкеаферезеупедијатрији

Клиничнаимунологија
Експерименталнаимунологија
Трансплантационаимунологија
Аутоимунеболести
Имуномодулутарниефектитрансфузијекрви

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (из во ђе ње пред ви ђе них ве шти на  
и ве жби, при пре ма се ми на ра, аси стен ци ја при од ре ђе ним  
про це ду ра ма)

Специјализанттрансфузијскемедициненазавршеткуспеци-
јализације мора имати оверену књижицу са потпуно завршеним
програмомизпрактичног деланаставе. Запохађањеиизвођење
свихпредвиђенихвежби,вештинаисеминараодговоранјеспеци-
јализантовментор

Обрада,чување,транспорт,дистрибуцијаиупотребакрвии
крвнихпродуката

Прикупљање,обрада,чувањеиприменакрвиипродукатаод
крви

 –прегледдавалацакрви
 –вођењеакцијадавањакрви
 –припремаичувањекрвиикрвнихпродуката(центрифуги-

рање,филтрирање, замрзавање,издвајањекомпоненти,фракцио-
нисањеплазме)

 – пријем и преглед добровољних давалаца за аферезне по-
ступке, вођење донорских аферезних поступака на апаратима,
контролафиналногпродуктаииздавање

 –применакрвиикомпоненатаодкрви:индикацијеиизбор
продукатаодкрви

 –применакрвиноворођенчету,интраутеринафеталнатран-
сфузија

 –терапијскецитаферезеиплазмаферезе
 –аутологнатрансфузијакрви
 –прилкупљање,издвајањеичувањематичнихћелијахема-

топоезе
Лабораторијска испитивања у трансфузијској медицини и

трансплантацији
 –одређивањекрвнихгрупаиподгрупасистемаABO,H iP

испитивањесекреторногстатуса
 –испитивањеструктурносроднихеритроцитнихантигена
 –испитивањеантигенасистемаRhesusиваријантиDанти-

гена
 –испитивањедругихкрвногрупнисистема
 –антиглобулинскитестидругетехникезаоткривањеантие-

ритроцитнихантитела
 –претрансфузијскаиспитивања
 –скринингтестзаоткривањеантитеритроцитнихантитела
 –идентификацијаантиеритроцитнихантитела
 –доказивањеантиеритроцитнихаутоантителаидијагности-

ковањеимунехемолизе
 –серолошкаидругаиспитивањакодсумњенаимунухемо-

лизнутрансфузијскуреакцију
 –изборкрвизатрансфузијукодсензибилисанихособа
 –пренаталнаиперинаталнадијагностика,терапијаипрофи-

лакса
 –тестовиувештачењуспорногродитељства
 –тестовизадоказивањетрансфузијскитрансмисивнихболе-

стиипутемтрансплантацијеткиваиоргана
 –потврднитестови,обавештавањеиразговорсаособамако-

јесуиницијалнопозитивненамаркеретранфузијскитрансмисив-
нихболести

 –аутоматизацијаупоступциматестирања
 –испитивањетромбоцитнихантигена
 –скринингииндентификацијаанти-тромбоцитнихантитела
 –серолошкитестовиHLAтипизације
 –скринингиидентификацијаанти-HLAантитела
 – имунолошки поступци имере код трансплантације ткива

иоргана
 –техникезаиспитивањепротеинаплазме
 –испитивањефакторахуморалнеимуности
 –скринингтестовихемостазе
 –специјалнитестовихемостазе
 –лабораторијскадијагнозахеморагијскихсиндрома
 –лабораторијскадијагнозатромбофилије
 –контролаантикоагулантнетерапије
 –контролакрвнихпродуката
Молекуларнабиологијаибиотехнологија
 –молекуларнитестовитипизацијееритроцитнихантигена
 –молекуларнитестовитипизацијеHLA



 –молекуларнаиспитивањаухемостази
 –производњатестреагенаса
Клиничказнањаутрансфузијскојмедицини
 –решавањесложенихслучајеваприменетрансфузијекрвии

компонентиодкрвиподнадзоромментора
 – трансфузијска терапија хематолошкихболесникаи коагу-

лопатија
 – терапија оболелиход хематолошкихболести са акцентом

наприменукомпонентнетерапије
 –индикацијезалечењекрвљу,крвнимкомпонентамаидери-

ватима,њиховаприменаухирургији.
 –аутологнатрансфузијаухирургији
 –индикације залечењекрвљу, компонентамаидериватима

крвиињиховаприменаупородиљствуинеонатологији
 –пренаталнаиперинаталнадијагностика,превентивнате-

рапија
 –хемолитичнаболестноворођенчета, трансфузијакрвино-

ворођенчетуиплоду
 –индикације залечењекрвљу, компонентамаидериватима

крви, њихова примена у педијатрији (нарочито у педијатријској
хематологији)иинтензивнатерапија

 – трансфузиолошка припрема и лечење у трансплантацији
ткиваиоргана

52.Ваздухопловнaмедицинa
(36месеци)

1.НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Времеефективногтрајањаиредоследизвођењанаставе:

Наставнипредмети Распоредпо
семестрима

Време
Ефективног

Трајања(месеци)

Број
часова

Ваздухопловнахигијена I 1,5 180
Ваздухопловнанеуропсихијатрија I 1 120
Медицинскообезбеђењелетења I 2 240
Токсикологија I 0,5 60
Ваздухопловнафизиологија III 2 240
Ваздухопловнаинтернамедицина III 1 120
Ваздухопловнаофталмологија III 1 120
Ваздухопловнаоториноларингологија III 1 120
Ваздухопловнапсихологија V 0,5 60
Анестезиологијасареаниматологијом V 3 360
Стажирањеуамбулантицивилногаеро-
дромаиливаздухопловнебазе

II,IV,VI 18 2160

Заједничкипредмети * 1,5 239
 –Методологијанаучногистражива (42)
 –Медицинскастатистикаиинформатика (43)
 –Молекуларнабиологијаиимунологија (41)
 –Војнаадрагогијаипсихологија (30)
 –Основиратнемедицине (41)
 – Основи ратне вештине, организација
итактикасанитетскеслужбе

(42)

Годишњиодмор 3
УКУПНО: VI 36 4019
*Наставуиззаједничкихпредметаслушалацпохађаунајпогоднијемвременуутоку
специјализације,начелнонеузадњојгодини

Утокуспецијализацијеспецијализантсеоспособљавазаса-
мосталанстручнирадизваздухопловнемедицинеуцивилноми
војномваздухопловству.Оспособљавасезасамосталноизвођење
превентивних,дијагностичкихитерапеутскихпроцедураизаоце-
ну здравствене способности кандидата летача и падобранаца за
летачкуслужбуумируира ту.

Овладававојно-медицинскомратномдоктриномозбрињава-
њуповређенихиоболелелихуРВ.

Специјализантовладавапринципимамедицинскогобезбеђе-
њалетењаилетачаиургентномедицинскогзбрињавањаповређе-
нихилиоболелихлетача,посадаипутниканаконваздухопловних
удесаикатастрофа.

Теоретскомнаставомспецијализант,осимобноверанијесте-
ченихзнањаизпревентивнемедицине,хигијене,физиологије,ин-
тернемедицине,неуропсихијатрије,психологије,оториноларннго-
логијеиофтамологије,овладавафункционалномдијагностикоми

лечењемобољењаизазванихделовањемштитнихфизичко-хемиј-
скимфакторалетења.Специјализантсеупознајесатеоријомле-
тења,проблематикомспашавањаипреживљавањапослеваздухо-
пловнихудеса,стичуосновназнањаизклиничкетоксикологијеи
анестезиологијесареаниматологијом.

Утокуспецијализацијеспецијализантсеукључујеупосло-
ве планирања и организације рада санитетске-здравствене слу-
жбе.ОспособљавасезауспешнупроценуХЕиРХБмедицинске
заштите. Поред тога специјализант ради на припремама сани-
тетске -здравствене службе за рат.Практичнаобука сеобављау
специјалистичкимкабинетимаВМИ,Центрузафизиолошкутре-
нажуВВАиКлиницизаанестезиологијуиреанимацијуВМА,и
стажирању у амбуланти цивилног аеродрома или ваздухопловне
базе РВ. Обука об ухв ата посматрање рада специјалиста лекара,
асистирањеисамосталноизвођењедијагностичких,терапијских,
физиолошко-тренажнихпроцедураипоступакареанимације,под
контроломспецијалиста.

Програмпрактичненаставе који сеизводиуВМИиВМА,
садржи све неопходне дијагностичке, терапијске, превентивне и
едукативнотренажнетехникеиметоде-којимаспецијализанттре-
бадаовладаутокуспецијализације.

Стажирањемуамбулантицивилногаеродромаиливаздухо-
пловнебазеспецијализантсеоспособљавазамедицинскообезбе-
ђењелетења.Облиципрактичноградасупосматрање,асистирање
исамосталнопровођењемедицинскогобезбеђењалетењаиком-
плетнепримарнездравственезаштитељудстванааеродрому.

Специјализантсвојимрадомпроводизаштитуискрблетача
исвихлицачијираднепосредноилипосредноутиченабезбед-
ностлетења.Специјализантједужандауоквируспецијалистич-
когиспитаодбраниспецијалистичкирад.РадсепријављујеВећу
запоследипломскестудијеутокузавршногделаспецијалистичког
стажа;заовојепредвиђено3месеца.

2.НАСТАВНИПРОГРАМ –ОБИМЗНАЊАИВЕШТИНА
Ваздухопловнамедицина(180часова)
Основи здравствене екологије и заштита животне средине,

хигијенаводе.Хигијеназемљиштаиуклањањеотпаднихматери-
ја.Хигијенанасеља.Хигијенастановања.Хигијеналетачкихпро-
сторијанааеродромуисмештајаупољскимусловима.Хигијена
војничког смештаја. Хигијена грејања и вентилација. Хигијена
амбулантена аеродрому.Личнахигијена.Личнахигијеналетача
ињиховеличнезаштитнеопреме.Хигијенауснешупљине.Школ-
скахигијенауцивилнимивојнимваздухопловнимшколама.

Физиологија и патологија исхране. Планирање и контрола
исхране. Хигијена животних намирница. Санитарни прописи о
квалитетуживотнихнамирница.Начиниметодеконтролеживот-
нихнамирница.Хигијенапрехрамбенихобјеката (посебнолетач-
ког ресторана).Исхрана летачког особљаи путника у цивилном
ваздухонловствуиРВиПВО јединицама.Енергетске вредности
летачкогоброка.Нормативизаприпремањелетачкогоброка.Ле-
ковиилетење.

Физиологијаипатологијателесногвежбања.Методеконтро-
лефизичкеразвијености,телеснеспособностиизамора.Хигије-
на спортских објеката и реквизита.Медицинска контрола спор-
та,обукеи телесногваспитањауАрмији.Трауматизамуспорту
ифизичкомвежбању.Медицинскаконтролафизичкогвежбањаи
рекреацијелетача.

Хигијена радног места летача (кабине разних типова авио-
на). Физички фактори радне средине (микроклима, бука, вибра-
ције).Природни и вештачки извори зрачења. Радиоактивна кон-
таминацијаживотнераднесредине.Биолошкодејствојонизујућих
инејонизујућихзрачења(посебномикроталаси)имерезаштите.

Хигијена рада у војној индустрији, ремонтним заводима и
радионицама. Професионална оштећења, обољења и методе за-
штите авио-механичара, људства радарских и ракетних једини-
ца.Организацијаиметодикаконтролеусловарадаиздравственог
стањарадника(контролеусловараднесрединеипериодичниме-
дицинскипрегледи).

Основне законитости епидемиолошког процеса. Примена
епидемиолошке методе у обради масовних обољења. Савреме-
на сазнања о епидемиолгији, превенцији и сузбијању заразних
болести.Организацијапротивепидемијскихмераумируира ту.
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ваздухоплова, аеро-
дрома ваздухопловне базе) . Карантинске болести (куга коле-
ра, жута грозница, велике богиње, пегавац, повратна грозница).



Некарантинске заразне болести (грип, дизентерија, трбушни ти-
фус,маларија).

Превожењеризичногтеретаваздушнимпутем(токсичнима-
теријални, радиоактивни изотопи), реалност могућности конта-
минације,акутнихихроничнихтровања.Превенција –правилно
руковањеисмештајтоксичнихирадиоактивнихматеријаувазду-
хопловима.

Колоквијум
Ваздухопловнанеуропсихијатрија(120часова)
Психонеурозе, облици испољавања и ваздухопловномеди-

цински значај психонеурозе и психонеуротских реакција у лета-
ча.Психосоматске реакције ињихов ваздухопловномедицински
значај.Летачки замор.Групнапсиходинамикаулетачкој једини-
циињенменталнохигијенскииваздухопловномедицинскизначај
у јачањупсихофизичкекондицијелетача.Групнапсиходинамика
брачног и породичногживота ињен значај за психичку стабил-
ностипрофесионалноприлагођавањелетача.Алкохолизамуле-
тача, облици испољавања, третман и ваздухопловномедицински
значајпроблемаалкохолизма.Основнипринципинеуролошкоги
неуропсихијатријскогпрегледалетача.Краниоцеребралнеповреде
ињиховваздухопловномедицински значај.Цервикорахијалгијеи
лумбоишијалгијеулетачаињиховваздухопловномедицинскизна-
чајсапосебнимосвртомнаоптерећењеубрзањаулетачаборбене
авијације каомогући етиопатолошки узрок бола у леђима.Про-
блемпоремећајасвестиулетача.ЕЕГиРЕГињиховваздухоплов-
номедицинскизначај.

Психолошке особености интерперсоналног односа лекар  –
пилот.Упознавањесаосновнимтехникамапсихијатријскогинтер-
вјуакаодијагностичкогметодастања,начинареаговањаицртаи
особиналичностииспитаника –пилота(феноменолошкиприступ,
бихевиоралниприступ,аналитичкиприступ).Праћењеипроцена
степенаприлагођеностипилотаспосебнимосвртомнасавлађива-
њестресовалетења.Детекцијапојединихобликанеприлагођеног
понашањаназахтевелетачкогпозива.Проценапсихичких,физич-
кихисоцијалнихиндикатораанксиозностикаоводећегсимптома
болести адаптације. Основне методе површинске психотерапије
(сугестија,персуазија, вентилација,методауторитативнечврсти-
неитд.).

Колоквијум
Медицинскообезбеђењелетења(240часова)
Медицинске индикације и контраиндикације за лет и путо-

вањепутникауцивилномваздушномсаобраћају.Медицинскеин-
дикацијезахитниваздушнитранспортповређенихиоболелиху
РепублициСрбији.Медицинскаконтролаздрављалетача.Контро-
лаздрављалетачаумеђукомисиономпериоду.Ванреднипреглед.
Предполетнипрегледлетача.Контролаздрављалетачаутокуле-
тења –савременемогућности.Медицинскообезбеђењелетењау
ваздухопловнимшколама.Екипазасанитетскообезбеђењелетења
(саставизадаци).Планирањемедицинскогобезбеђењалетењана
аеродрому.Медицинско обезбеђење летова: на малим висинама,
навеликимвисинама,саизраженимубрзањем,усложениммете-
оролошкимусловима,улетњемизимскомпериоду,физиолошке
тренаже(катапултирања),тренаже,експертизнииселекционите-
стовиубарокомори.Медицинскаконтроласредстава за заштиту
летача од дејства висинскихфактора.Медицинска контролафи-
зичкеобукеирекреацијелетача.Санитетскинадзорприпремања
и дистрибуције хране у летачким јединицама или на цивилном
аеродрому.

Медицинско обезбеђење скокова падобраном. Оцена здрав-
ствене способности падобранаца. Непосредно санитетско обез-
беђење падобранаца и падобранских скокова. Контрола здравља
падобранаца у фази припрема скока. Предстартни преглед и са-
нитетско обезбеђење рејона укрцавањападобранаца.Санитетско
обезбеђењерејонаукрцавањападобранаца.Санитетскообезбеђе-
њедесантнепросторије.

Медицинскадокументацијаобезбедностилетења(ажурност
картона за евиденцију здравља летача и остале документације о
здравственојспособностилетача)Упућивањелетачанаоценуспо-
собностизалетачкуслужбу.

Колоквијум
Клиничкатоксикологија(60часова)
Отровиитровање.Дефиниција,путевиуласкауорганизам,

метаболизамотрова,клиничкасликатровања,дијагностика,тера-
пијаимерепревенције.

Тровањенајчешћимхемијскимагенсимауваздухопловству.
Алифатскиугљоводоници (нафта,бензин,уља,мазива).Аромат-
ски угљоводоници (деривати бензина, толуен, нитрофеноли, ди-
нитроортокрезол). Халогени деривати угљоводоника (угљенте-
трхлорид,трихлоретилен).Алкохолиалдехики,кетониигликоли
(метанол, етанол, етиленгликол, диметилкетон). Гасови (угљен-
моноксид, угљендиоксид, угљендисулфид, цијанводоник, фо-
зген,флуор,тетрафлуоретилен),ракетнагорива(нитрознигасови,
хидрацин). Пестициди (инхибитори холин естеразе, хлорисани
угљоводоници, пиретрини, паракват). Киселине (сумпорна кисе-
лина).

Колоквијум
Ваздухопловнафизиологија(240часова)
Физиологијачовека (циркулација,респирација,ЦНСинеу-

ромускулатурнисистем).Атмосферафизичкеихемијскекаракте-
ристикеиутицајналетење.

Хипоксија. Кардиоваскуларне и респираторне функције у
условимахипоксије.Брзодејствохипоксијеначула,менталнеи
психомоторнефункције.Хроничнахипоксија.Патоанатомскепро-
мене услед акутног и хроничног излагања хипоксији. Физиоло-
шкимеханизмиподизањаотпорностипремахипоксијиимогућно-
стиадаптацијенахипоксију.Заштитаодхипоксије.

Утицајсниженогбарометарскогпритисканачовека.Деком-
пресивнаболест.Превенцијадекомпресивнеболести.Експлозив-
надекомпресија.Баротраума.Метеоризам,абдоминалнеиреспи-
раторнетешкоћенависини.Аероодонталгија.

Убрзање.Позитивна и негативна убрзања. Ефекти радијал-
нихугаонихитрансверзалнихубрзања.Биодинамикадецелераци-
је,инпактаибластсиндрома(угаонаубрзања,падобранскискоко-
виикатапултирање).Заштитаоддејстваубрзања.

Дисањекисеоникаподпозитивнимпритискомбезприсуства
азота.Физиолошкеосновезаштитнеикисеоничкеопремелетача
наразнимтиповимаваздухоплова.

Физиолошкатренажа –очигледнанаставаиобукалетачаиз
основаваздухопловнефизиологијеимедицине.Селекционаиекс-
пертизнатестирањалетачанацентрифугииубарокомори.

Физиологијациркадијалногритма.Сан.Постојаностипро-
менљивостданоноћногритма.Временскезоне.Десинхронизација
 –ресинхронизација.Мереспречавања.

Космичкасредина.ПланетеисателитиуСунчевомсистему
 – еколошки погледи, проблеми екобиологије у космосу. Дејство
гасоваидругихфизичкихихемијскихутицајанаорганизамко-
смонаута.Психофизичкипроблемичовекаукосмосу.Могућности
и начини обезбеђења радне способности космонаута.Савремена
испитивањадејствафакторакосмичкоглетаначовека.

Колоквијум
Ваздухопловнаинтернамедицина(120часова)
Интернамедицинаусавременомваздухопловству.Структура

интернистичкихобољењаипоремећајаулетачкомсаставуидо-
ношењеексперименталнихрешења.Методичкоупутствокојимсе
регулишеобиминачиниспитивањаприредовнимпрегледимаза
свекатегоријеиспитаника –летача.Правилниккојимсерегулише
оценаспособностизалетачкуслужбулетачаумируира ту.

Дијагностичке методе и припципи испитивања у иптерпој
медициписаноссбнимосвртомнаметодологијупрегледаидијаг-
ностицирање поремећаја и обол.ења летачког састава.Фупкцио-
нална и ипструмснтална дијагностика са посебпим освргом на
савремене едектрофизиолошкс методе које се данас примењују
(електрокардиографија ЕКГ фономеханокардиографија. ехокар-
дио-графијаидр.).Тестовифизичкогоптерећењаифармаколошки
гестови.

Најчешћи функционални поремећаји и обољења кардиова-
екуларног снстсма у летача. дијаптостика и оцепа способности
(ДНЦ).

Етиоиатогенсза и дечење. Хипертензивне бодссти и оцепа
способносгизалетењесавременипогледи.Атероскелроза –ети-
опатогсиеза.клгшика.дијагностика.дечење.профилаксаиекспе-
ритиза. Исхемична стања миокарда. мстоде откривања латсптнс
коронарне инсуфицијенције и појава ране коронарне склерозе у
летачкогособља(тестфизичкогоптерећењаДЕК1‘).

Поремећаји и обољења гастроинтестиналног тракта која се
сусрећуулсгачкогособља (функционалпипоремећаји гастроин-
трстиналног тракта. гастритис. улкусна болест -етиопатогенеза.
лечењеиекспертиза).



Обољењареспираторногтрактаулетачкогсастава.Прехлад-
па обољења горњих дисајних пугева. акутни и хронични броп-
хитис. ТВЦ плућа, емфизам плућа. Експертиза респираторних
о6ољењаипоремећајаулетачаипадобранаца.

Осталаинтернистичкаобољењаипоремећајикојисеcpehvу
лсгача(мстаболичкипоремећаји.липопротеинемија.хипербируб-
нисмија).

Поремећаји гликорсгулацијс у лсгача, дијагноза, тераиија,
превспцијаиоцспаспособностисанарочитимосвртомнапробле-
медијабетееаулетачкогеастава.

Предполсгни,међулетниипослелетнипрегледилсгача-падо-
брапацаувсзисаоткривањемиптсрнистичкихобол,ења(фсбрил-
насгап.аисл.).

Ваздухопловнаофталмолошја(120часова)
Анатомија и физиологија ока. Видни или оптички путеви.

Основнипринципиипоступцизбрињавањаочнихобољењаипо-
врста.Спољашњаочнаобољења.Тежаочнаобољења.Тра умато-
логијаока.Диференцијалнадијагнозацрвеногока,Функционално
испитивањевидноганализатора.Дејствоекофизиолошкихфакто-
ралетењанавиднуфункцију.Заштитавидалетача.

Офтамолошкизахтевииоценаспособностизалетачкипозив.
Колоквијум
Вачдухопловнаоториноларингологија(120часова)
Анатомија, хистологија и физиологијаОРЛ органа. Упални

процесиvоториноларингологији.Упалнипроцесиспољашњег,
средњегиунутрашњегува.

Упалнипроцесиносаипараназалнихшупљина.Упалнипро-
цесиждрелаи грла.ЗначајупалнихпроцссаOРЛоргана заоба-
вљањелетачкихдужности.

Баротраума. Баро тра уматска оштећења ува. Баро тра уматска
оштећења параназалних шупљина. Превенција баротрауматских
оштећења.УтицајбаротрауматскихоштећењаОРЛоргананале-
тачкуспособност.

Бука и вибрације као актуелии проблем савремене урбане
средине. Посебан осврт на буку и вибрације у ваздухопловству.
Могућепоследицедуготрајногизлагањабуциивибрацијама.

Повредеува,носаигрлауратнимусловима.Епистаксаипо-
ступцизаустављањакрверења.

Кинетозе и могућности заштите од кинетозе. Селекција и
оценаспособностизалетачкуслужбу.

Колоквијум
Ваздухопловнапсихологија(60часова)
Психолошка селекција у ваздухопловству. Психолошка

класификација и психолошка летачка експертиза. Психологија

летачкеобуке.Психолошкарационализацијарежималетачкогра-
даиобнове.Инжињерскаавио-психологија.

Психолошки аспекти безбедносги летења. Мотивација за
летачкипозив.Методепсихолошкихиспитивања (методапосма-
трања,експеримента,клиничкодиференцијалнаметода,помоћне
методеупсихологији,психолошкиинтервју,анализарадногместа
летача,методатестаупсихологији).

Начелаизрадепсихолошкихтестова,методеистандардиза-
ције(тестовизамерењементалиихспособности,механичкихспо-
собности, сензо-моторних способности, тестови пажње, пројек-
тивнигестовиличности,апараттестовиупсихологији).

Просторнаоријентација(опажањевременапростора,облика.
покрета).Поремећаји опажања  – илузије (илузије визуелног по-
рекла.илузијевизуелногпорекла,илузијеповршинскогидубоког
сензибилитета,мешовитеилузије),Борбапротивдезоријентације.

Летачкизамор(природалетачкогзамора,узроци,симптоми
иефектизамораналетачкуактивност.спречавањезамораулета-
ча,објективниисубјективниметодииспитивањазамора).

Психолошкеособнеразличитихврсталетова(визуелном,ин-
струментално,летнавеликимвисинама,летнамалимвисинама).

Психолошки аспекти припреме за летење.Психолошки ин-
дикаториупредполетномпрегледу.

Колоквијум
Анестезиологијасареаниматологијом(360часова)
Акутнареспираторнаинсуфицијенција(етиологија,патоге-

неза,дијагноза,клиничкасликаилечење).
Мониторингкардиоваскуларних,респираторних,ЦНСибу-

брежнихфункција.
Шок (класификација, патофизиологија, дијагноза, клиничка

слика).Промененаплућима,срцу,ЦНСибубрезимаушоку.Те-
рапијашока.

Медикаментознатерапијауургентнимстањима.Изотропни
лекови (адреналин, допамин, добутоксин,изопреналин,норадре-
налин,калцијумхлорид).Кардиотоници.

Диуретици. Кортикостероиди. Бетаблокатори. Антихипер-
тензиви.Бронходилататори.

Аналгетицииседативи.Интравенскианестетици.
Акутни срчани застој (етиологија и дијагноза). Терапија

акутногсрчаногзастоја(медикаментозатерапија,спољнамасажа
срца,кардиопулмоналнаицеребраланареанимација):

кардиопулмоналнареанимацијауодојчетаидетета,мождана
смрт,организација

кардиопулмоналнереанимацијеуванболничкимусловима.

Колоквијум
3.КАТАЛОГВЕШТИНА

Називвештине Посматра
вештину

Упознаје
вештину

Асистира Изводи
вештину

1. Предполетни,међулетниипослелетнипрегледлетача 1000
2. Инструктажаитестирањеиспитаникахипоксијомубарокомори 20
3. Инструктажаиодређивањевременачистесвестииспитаникаубарокомори 20
4. Инструктажаиодређивањеоштриневидаиспитаникаубарокомори 20
5. Испитивањебарофункцијеиспитаникаубарокомори 20
6. Извођењеексплозивнедекомпресијеубарокомори 10
7. Катапултирањелетачанаизбацивомседишту 10
8. ТестдисањакисеоникаподпозитивнимпритискомнарегулаторуА-14 10
9. ТестирањепресуризацијеВККиГШнаКПТуређајуиобукалетачаудисањуподпозитивнимпритискоми

говорнојкомуникацији
10

10. Тестлинеарногнарастањаубрзањанацентрифуги 10
11. Антропометријскамерењалетача,избориподешавањевисинскеизаштитнеопремелетача 10
12. Узимањеузоракводезапићенахемијскуибактериолошкуконтролу 10

Називвештине Посматра
вештину

Упознаје
вештину

Асистира Изводи
вештину

13. Хлорисањеводезапићеиконтроларезидуалногхлорауводи 10
14. Састављањедневногиседмичногјеловниказавојникеилетаче 30
15. Узимањеузоракаоброкахранерадиконтролеенергетскеибиолошкевредностиоброка 10
16. Контролаисхранеиухрањености(посебнолетачаилетачкогособља) 10
17. КонтролаКТБ,објекатаимагацинаисхране 40
18. Контролафизичкеразвијеностиикондиције 3
19. Контролахигијенскогстањаобјекатаиреквизитазаизвиођењеобуке(посебноспец.летачкеобуке)ителесног

васпитања
15



Називвештине Посматра
вештину

Упознаје
вештину

Асистира Изводи
вештину

20. Детекцијамикроталасногзрачења 3
21. ХЕизвиђање 3
22. Дезинфекција,дезинсекцијаидератизација 3
23. МедицинскаконтролаприменеХТЗмераприраду 10
24. Узимањеислањебиолошкогматеријалазамикробиолошкипреглед 10
25. Физикалниинтернистичкипреглед 10
26. СнимањеиинтерпретацијаЕКГзаписаумиру 50
27. СнимањеиинтерпретацијаЕКГзаписаутестовимафизичкогоптерећења(Мастеровтест,40чучњеваидр.) 30
28. ИнтерпретацијаЕКГзаписауфармакодинамскимтествима(тестсакалијумом,нитроглицеринскитест,атро-

пинскитест)
5

29. Тумачењеполикардиографије(ЕКГ,фонокардиограм,каротидограм) 5
30. Тестовипрогресивногмишићногоптерећењанатредмилуилибицикл-ергометру 5
31. Применадинамичкеелектрокардиографије –холтербезилисапресурометром 30
32. Функционалноиспитивањереспираторногсистемамаломспирометријом(ВК,ВК/МЕВС/с,РВ 30
33. Балистокардиографија,ехокардиографија,вектокардиографија 5
34. Прегледокапомоћуприродног,дифузногифокалногосветљења 20
35. Прегледвежњаче,ектропионирањедоњихигорњихкапака 20
36. Прегледрожњачедифузнимифокалнимосветљењем 20
37. Прегледзеницеииспитивањереакцијазеница 20
38. Дигиталномерењеинтраокуларногпритиска 10
39. Испитивањеоштриневидапомоћуоптотипа 10
40. Испитивањемотилитетаочнејабучице,скривенеиманифестнеразрокости,конвергенцијеиадаптације 10
41. Испитивањешириневидногпољаметодомконфронтације 10
42. ИспитивањеколорногвидапомоћуХолмогреновнихвуницаилипсеудоизохроматскимтаблицама 10
43. Отоскопија 30
44. Риноскопија 30
45. Орофарингоскопија 30
46. Ларингоскопија 30
47. Задњариноскопија 10
48. МодифицираниРомберг-тест 10
49. Испитивањеслухашапатом 10

***

Називвештине Посматра
вештину

Упознаје
вештину

Асистира Изводи
вештину

50. Испитивањеува 10
51. Пласирањеканилеупериферневене 10
52. Континуираномерењеартеријскогкрвногпритиска 10
53. Вештачкодисање –мануалнеметодеиинсуфлационе 30
54. Ендотрахеалнаинтубација 50
55. Назотрахеаланааспирација 10
56. Назобронгијаланааспирација 10
57. Пласирањеуринарногкатетера 5
58. Пласирањегастричнесонде 5
59. Спољнамасажасрца 5
60. Применадефибрилатора 5
61. Применалековаукардиопулмоналнојреанимацији 5
62. Физикалнатерапијаиопштанегапацијентанаинтезивнојнези 10
63. Неуролошкипреглед 5
64. Вођењестандардизованогпсихолошкогинтервјуа 10
65. Применаусменеиписменеанкете 10
66. Применатестовапажњетипапапир-оловкаитест –апарата 10
67. Применатестовазаиспитивањезаморатипапапир-оловкаитест-апарата 10
68. ИспитивањепростихреакцијанавизуелнеиакустичнедражинаапаратуКД-8 10

4.УПУТСТВОЗАРЕАЛИЗАЦИЈУ
Наставуизводитиуобликупредавања,вежби,семинара,кон-

султација,менторскогипрактичнограда,аспецијализантеупути-
тинасамосталноизучавањелитературе.

При реализацији наставе користити сва расположива очи-
гледнасредствакојаимаВојномедицинскаакадемија.

Проверазнања
Контрола, провера и оцењивање теоретског и практичног

знања и вештина предвиђених наставним планом и програмом
обављајусеускладусадинамикомспецијалистичкогстажирања,
покаталогувештинаиплануколоквијума.

Специјалистичкииспит
Наконзавршеткатеоријскогипрактичногспецијалистичког

стажаиположенихколоквијума,специјализантможеприступити
полагањузавршногспецијалистичкогиспита.

5.ЛИТЕРАТУРА
1.Ваздухопловнамедицина (преводса енглеског),Ранделл,

1978.ГрупапреводилацаизВаздухоп.ловпомедиципекогипстнту-
та.,ВојнашгампаријаБеоград.

2.AviationMedicine,SecondHdition. i:ditcdbyJohnKrnsting
andPeterKing.Buttervvorths,1988.

3.AerospaceMcdicine,RoyDellart.Lcaandl;cbiger,1984.



4.TextbookofAviationPhvsiologv.(iillies.1974.
5.Ваздухопловпамедицина –Приручникзалекареилетаче.

ГрупааутораизВМИ.1985.

II.ПРОГРАМИСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ЗАСПЕЦИЈАЛНОСТИУСТОМАТОЛОГИЈИ

1.Превентивнаидечјастоматологија
(36месеци)

1. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА (теоријска и прак-
тичнанаставанаКлинициСтоматолошкихфакултетаилиодсека)
....................................9месеци

Крознаставуорганизованунафакултетуспецијализантизу-
чава:

 –социјално-медицинскииздравственизначајоралнихболести,
 – могућности превентивне стоматологије да промоцијом

(оралног) здравља, примарном превенцијом и применом про-
филактичних мера, раном дијагностиком и санацијом оралних
болести (секундарном превенцијом) код високоризичних попу-
лационихгрупа(труднице,деца,омладина,особеометенеупси-
хофизичкомразвоју)унапредиоралноздрављепопулације

 – Упознаје се са савременим стратегијама за унапређење
оралног здрављазаснованимнанаучнимистручнимдоказимау
погледуетиологије,патогенезе,епидемиолошкихиклиничкихис-
питивања,дијагностике,класификацијеиевидентирањаоралних
болести,дијагностикомиконтроломфактораризикаодзначајаза
појавуоралнихболести (исхрана,лошенавике,оралнахигијена,
општаобољењаитд),превентивнимипрофилактичниммерамаи
средствима,применомфлуорида,исл.

 –Упознајесесациљевимаимогућностимапрограмскесто-
матолошкездравственезаштитеиосталиммерамаиактивности-
маодзначајазаобезбеђењеоралногздравља.

 –Упознајеиизучаваепидемиологију(општаепидемиологи-
ја,епидемиологијаобољењаустаизуба),здравственустатистику,
методологијуздравственогваспитањаустоматологији.

 –Упознајесесаорганизацијомипланирањемстоматолошке
здравствене делетности и посебно са организацијом ифункцио-
нисањемпревентивнестоматолошкезаштите(реализацијапревен-
тивнихпрограма)идр.

 –Утокутеоријскеипрактичненаставенафакултету,специ-
јализантједужандаурадиједансеминарскирадизобластиорга-
низацијестоматолошкеделатностииједанизобластипревентив-
нестоматологије

Посебнициљеви:
1.Превенцијакаријеса
 –Знањеокаријесномпроцесуумлечнојдентицијииустал-

нојдентицији,улогабактерија;улогасахарозе;улогадомаћин-спе-
цифичнимеханизми одбране, биохемијски процеси у денталном
плаку,предилекционаместа;акутнаихроничналезија;психо-со-
цијалниаспектииоцењивањеризика

 – Знање о могућностима контроле каријеса модификовањем
исхране;доказиоутицајуисхраненакаријес,кариогеностугљених
хидрата,могућемодификациједијетеуциљуредукцијекаријеса

 –Знањаоограниченомиуоброченомуношењусахарозе,мо-
гућностприменезаслађивачауисхрани

 –Превенцијакаријесаповећањемотпорностизубаприменом
флуорида

 –Флуоридиупревенцијикаријеса
 –Механизмикојимафлуоридиделују
 –Флуорисањеводезапиће
 –Кућнанега
 –Професионалнанега
 –Заливачифисура
 –Феноменреминерализације
 –Превентивниаспектиурестауративнојстоматологији
 –Превенцијакаријесамеханичкомконтроломплака
 –Превенцијакаријесаантимикробномконтроломплака
 –Хлорхексидинидругахемиопрофилактичкасредства
 –Превенцијакаријесаизбегавањемтрансмисијекариогених

микроорганизама
 –Имунологијаивакцинација
2.Превенцијапериодонталнихобољења
 –Познавањеетиолошкихфактора занастанакобољењапа-

родонцијума

 –Познавањефактораипроценеризиказанастанакобољења
периодонцијума

 – Познавање денталног плака (биофилма), и његов значај
(развојплакаичврстихнаслага),екологијаплакаиструктурапла-
ка;одбрамбениодговордомаћинанамикроорганизмеплака;фак-
тори који утичу на формирање плака, фактори који модификују
одбрамбенисистеморганизма

 – Компетентан да постави дијагнозу на основу добијене
анамнезеиобављеногклиничкогпрегледа

3.Превенцијаортодонтскихнеправилности
4.Превенцијаповредауорофацијалнојрегијиудеце
5.Превенцијаоралнихобољењакодпацијенатасапосеб

нимпотребама
2.ДЕЧЈАСТОМАТОЛОГИЈА(теоријскаипрактичнанаста-

ванаКлинициСтоматолошкихфакултетаилиодсека)....12месеци
Кроз наставу организовану на факултету специјализант се

оспособљавада:
 –анализираипратиразвитаклица,вилицаизуба;
 –анатомијуихистологијумлечнихисталнихзуба,
 –психосоматскекарактеристикеипсихолошкетиповедеце.
 – Оспособљава се за самосталну дијагностику и терапију

обољењаустаизубаудеце,
 –изучаваопштаиинфективнаобољењаињиховутицајна

уснудупљу,
 –болестиустаудеце,тумореицистеуустима,
 –каријесикомпликацијекаријеса(обољењапулпеиперио-

донцијумамлечнихисталнихзуба),
 –тра уматологијуудечјојстоматологији,
 –орално-хируршкезахватеудеце,
 –протезирањеудеце,
 –применуседацијеиопштеанестезијеурадусадецом,
 –стоматолошкозбрињавањедецесамедицинскимризицима

исметњамаупсихофизичкомразвоју.
 –Утокутеоријскеипрактичненаставенафакултету,специ-

јализантједужандаурадидвасеминарскарадаизобластидечје
стоматологије

Посебнициљеви:
ДИЈАГНОСТИКАИПЛАНТЕРАПИЈЕ
Компетентандаудобуноворођенчетаиодојчетаоценианам-

нестичкеподаткедобијенеуразговорусародитељем/старатељем:
 –пренаталне,наталнеинеонаталнеанамнезе
 –историјеразвоја
 –медицинскеисторије
 –стоматолошкеисторије
 –оцењивањеоралнехигијене
 –фактораризиказаранинастанаккаријеса
 –навикесисањаиризикодраногразвојамалоклузије
 –истроријеначинаисхране
 –социјалнистатус
 –компетентанудијагностиковањуоралних тумораициста

укључујућиЕпштајновеперле,Боновазрна,конгениталниепулис,
лимфангиоме

 –компетентанудијагностиковањунеразвијенихзуба(натал-
нихинеонаталних)

 –компетентанудијагностиковањуитерапијикаријесаура-
номдетињствуидругихформикаријеса

 – компетентан у терапији оралне кандидијазе и примарног
херпетичногстоматита

 –компетентанузбрињавањухитнихслучајевакаопоследица
тра умеилиинфекције

 –компетентануприменирендгенографскихметодадијагно-
стикеипознавањуризикакојипостојекодрендгенографскогсни-
мањаудечјојстоматолгији

 –знањеоклиничкимимпликацијамапревременогпорођај
 –препознатизнакезлостављањадецеилизапостављањадеце
Компетентандауузрастуод3-6годинаиспитаовустаросну

групуобухватајући:
 –оценупонашања
 –екстраоралноиспитивање
 –интраоралноиспитивање
 –даузмеуобзирпревентивнемере;оцениоралнухигијенуи

ризикзаразвојкаријеса
 –дијагностикујепоремећајеоралнемишићнефункцијуе
 –дијагностикујеизбринеранигубитакилипомерањемлеч-

нихзуба



 –дијагностикујеранезнакемалоклузије
 –дијагностикујестањеиоболењапулпе
Поредпретходнонаведенихобученостиуовојстароснојгру-

писпецијализанттребадауузрастуод6до12година:
 – дијагностикује потребе за превентиниммерама у вези са

применоморалнехигијене,заливачафисура,исхране,уносафлу-
орида

 –оцениоклузалниразвој
 –спречиитретиратра уму
Поредпретходнонаведенихзнањаивештина,специјализант

требадауузрастуод12годинадоадолесценције:
 –дијагностикујеранезнакепериодонтитиса
 –оцениразвојираст
 –поседујезнањеотемпоро-мандибуларномзглобу
 –препозназнакесексуалногзлостављања
 –препозназнакезлоупотребедроге
 –препознапоремећајеуисхрани(анорексијаибулимија)
РЕСТАУРАТИВНИТРЕТМАН
Компетентандаумлечнојдентицији:
 –урадипрепарацијукавитетапремаморфолошкимкаракте-

ристикамазубаикарактеристикамарестауративнихматеријала
 –даанализиранеуспехедабиспречиогрешкеубудућности
 –одаберетретманиматеријалуодносунаактивносткарије-

саистаростдетета
 –дијагностикујеобољењапулпе
 – спроведе конзервативни као и радиклани третман пулпе

(прекривањепулпе,парцијалнупулптомију,пулпотомију,пулпек-
томију)

 –протетскизбринеизгубљенезубе
 –оцениквалитетрестаурација
Компетентандаумешовитојдентицији:
 –спречиитретиракаријесјамицаифисуракоришћењемза-

ливачафисураилипревентивнихиспуна
 –протетскинадокнадиизгубљенезубе
 –дијагностикујеобољењапулпеитретираих
 –третирамладесталнезубесанезавршенимизаврешеним

растомкорена
Компетентандаусталнојдентицији:
 –естетскизбринесталнезубеадхезивнимсистемима
 –спроведеадекватанендодонтскитретмансталнихзуба
 –спроводиизбељивањеавиталнихивиталнихзуба
 –примењујеестетскефасете
 –поставиадхезивнемостовеисплинтове
ТРАУМАТОЛОГИЈА
 – да разуме принципе превенције повреда зуба укључујући

рано спречавање ортодонтскихнеправилности, корекцију лоших
навикаиизрадуштитниказазубе

 –даспроведупрегледиоцењивањепацијенатасаповредама
зубаукључујућиодговарајућедијагностичкеметоде(радиографи-
ја)иданаправепланзаснованнаочекиванојпрогнозиповређених
зуба

 –даутврдестањепулпеприменомразличитихтестова
 –даспроводеадекаватантретманмањихповредамекихткива
 –дапознајумерекојесепримењујууспречавањуинфекције

послеповреде
 – да дијагностикују расклаћења зуба и примене адекватну

имобилизацију(сплинтовима)
 –збрињавањеповредаалвеоларноггребена
 – спроводе лечењепулпеповређених зуба укључујућипул-

потомијупоЦвеку,апексификацију зубасанезавршенимрастом
коренаизубасазавршенимрастомкорена

 –рестаурирајуфрактурекруницаикорена,коришћењемком-
позитних смола, композитних и порецеланских круница и кера-
мичкихиликомпозитнихфасета

 –дијагностикујуитретирајуфрактурекорена
 – да разумеју биолошке процесе репаратуре тврдих зубних

ткиваипојавуресорпцијекојапратереплантацијузуба
 – да стекну искуство у реплантацији тра уматски избијених

зуба
 –спроводеадекватантретманповредаумлечнојдентицији
Специјализантистичузнањао:
 –ортодонтскомзбрињавањуповређенихзуба
 –томедалијеповредапоследицазлостављањадецеидаје

пријавенадлежниминституцијама

 –дијагностиковањуповредамаксилофацијалнерегијеиаде-
кватномзбрињавању

 –препознавањупоремећајауразвојусталнихзубанасталих
каополследицаповредаумлечнојдентицији

Дабудуупознатиса:
 –класификацијом,етиологијомиепидемиологијомповреда

зуба
 –механизмомодговораоралнихткиванаповредеизараста-

њеповређенихткива
 –принципимааутотрансплантацијезуба
 –принципимаосеоинтеграцијеимпланата
 –знацимаисимпотомимаповреденерава
 –планирањемиизрадомчуварапростора тра уматскиизгу-

бљенихпредњихзубаукључујућиидоступнеортодонтскеметоде
ОРАЛНАХИРУРГИЈА,ОРАЛНАМЕДИЦИНАИОРАЛ

НАПАТОЛОГИЈА
 –дијагностиковањеитретирањеоралнихманифестацијаси-

стемскихобољењанамекимичврстимзубнимткивимаудецеса
кардиоваскуларнимобољењима,бубрежним,ендокриним,имуно-
лошким обољењима, малигним обољењима, и са хеморагијским
синдромом

 –дијагностиковањеитретманбактеријских,вирусних,гљи-
вичних инфекција оралне слузокоже посебно код имунокомпро-
митованедеце

 – дијагностиковање и лечење муко-гингивалних аномалија
(френектомија..)

 –дијагностикаитретманупоремећајуразвитказуба(флуо-
роза,тетрациклинскапребојеност,амелогенезисидентиногенезис
имперфекта)

 –дијагнозаилечењепоремећајауморфологији,бројуини-
цањузуба

 – дијагноза и третирање импактираних зуба користећи хи-
руршкетехникекојеукључујуихируршкиортодонтскитретман

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА – МЕДИЦИН
СКИРИЗИЧНИПАЦИЈЕНТИ

 –компетентнидапланирајуиспроводекомплекснустомато-
лошкунегуудецекојасумедицински,психолошки,менталноили
социјалноризичнипацијенти

 –компетентнидаспроводестоматолошкунегухоспитализо-
ванедеце

 –поседујузнањеоинфекцијамакодимунокомпромитованих
пацијента

 –поседујузнањеопрофилаксибактеријскогендокардитиса
 –компетентнидаруководеилибудудеотимазастоматоло-

шкозбрињавањеуопштојанестезији
3.ПРОГРАМСКАСТОМАТОЛОШКАЗАШТИТА(практич-

на настава се обавља на нивоу примарне здравствене заштите у
здравственим установама које имају именоване менторе за ову
областспецијализације)....................................................11месеци,

ито:
а)Школскастоматолошканега...................................5месеци
б)Предшколскастоматолошканега...........................3месеца
ц)Програмска сарадњасаосталимсегментима здравствене

службе(педијатрија,гинекологија,патронажа,здравственоваспи-
тање)изаједнице.....................................................................1месец

д)Програмскасарадњасаосталимсегментимадруштвенеза-
једнице(локалнезаједнице)..................................................2месеца

а)Школскастоматолошканега(5месеци)
Специјализантузменторапланираиспроводи:
 –Систематскипреглед (по1одељење)ученика: I,VиVIII

разреда
 –Контролнепрегледе(по1одељење)ученика:II,III,IV,VI

иViiразреда
 –Обрађујеианализираепидемиолошкеподаткесасистемат-

скихпрегледа
 – Доноси план рада (организациони састанци, план здрав-

ствено-васпитнограда,планпревентивнихипрофилактичнихак-
тивности,плансанацијеидосанације)

 –Реализујеутврђенипланрада
 –Извештајоизвршењупланиранихактивност
 –Евалуацијаефекатарада(добре,лошестране,недостаци)
Овајдеостажаобрадитикаосеминарскирад.



б)Предшколскастоматолошканега(3месеца)
Стоматолошказаштитадецеупредшколскимустановама(2

месеца)
 –Систематскипрегледдецеу3-ојгодиниживота.
 –Обрађујеианализираепидемиолошкеподаткесасистемат-

скихпрегледа.
 – Доноси план рада (организациони састанци, план здрав-

ствено-васпитнограда,планпревентивнихипрофилактичнихак-
тивности,плансанацијеидосанације),

 –Реализујеутврђенипланрада.
 –Извештајоизвршењупланиранихактивност.
 –Евалуацијаефекатарада(добре,лошестране,недостаци)
Стоматолошки рад са предшколском децом у припремним

одељењимапредполазакушколу(1месец)
 –Систематскипреглед(30деце)
 –Индивидуалнипланпревентивнихипревентивно-терапиј-

скихмера
 –Заливањефисура,санацијакаријесанасталнимзубима
 –Здравствено-васпитнирадсадецомиродитељима
 –Евалуацијаефекатарада(добре,лошестране,недостаци)
 – Извештај о извршењу превентивних активности, профи-

лактичкихмера
 –Издавањеуверењаоздравимисаниранимзубима
 –Обрадаианализаподатакасасистематскихпрегледа
Овајдеостажаобрадитикаосеминарскирад.

ц)Програмскасарадњасаосталимсегментимаздравствене
службе(педијатрија,гинекологија,патронажа,здравствено
васпитање)–1месец
Специјализантсеупознајесасаветовалишно-диспанзерским

методомрада,радомполивалентнепатронажнеслужбе,вакцина-
цијама, утицајем еколошких услова на здравље деце, здравстве-
нимваспитањемитимскимрадомуздравственојзаштитидеце.

 –радусаветовалиштузамајкуидете(50породицасаново-
рођеномдецом),радусаветовалиштузатруднице(50трудница)

 –сарадњасапатронажномслужбом
 –планирањеиизвођењепревентивнихмераиздравствено-

васпитнограда
 –извештајоизвршенимпревентивнимактивностима

д)Програмскасарадњасаосталимсегментимадруштвене
заједнице(локалнезаједнице)–2месеца
Специјализантсеупознајесаосновнимпринципимаимето-

дамапромоцијеоралногздрављаулокалнојзаједници:
 –промоцијаоралногздрављананивоулокалнезаједнице
 –координацијапревентивних активностинанивоулокалне

заједнице
 –карадњасалокалнимвластимаињиховоактивноукључи-

вањеупромоцијуоралногздравља
 –сарадњасалокалномпривредомнаобезбеђивањуусловаза

промоцијуоралногздрављаилисуфинансирањуакција(активно-
стиналокалномнивоу),сапосебнимакцентомнаводоснабдева-
ње,произвођачехране,средставазахигијену,исл.

 –сарадњасалокалниммедијимауциљупромоцијеоралног
здравља

 –сарадњасалокалнимпросветнимустановама.
4.ОРАЛНАХИРУРГИЈА...............................................1месец
Специјализант се упознајеи оспособљава запружањепрве

помоћи,антишоктерапију,примарнуобрадуповреда,дијагности-
куитерапијуакутнихдентогенихинфекцијаимогућностиорал-
но-хируршкихинтервенцијаудецеиодраслих.

5.ОРТОПЕДИЈАВИЛИЦА........................................2месеца
Упознајесеиоспособљавазадијагностикуортодонтскихне-

правилности,применумерапримарнепревенцијеиинтерцептив-
неортопедијевилица.

6.ОРАЛНАМЕДИЦИНА..............................................1месец
Оспособљавасезасамосталнудијагностикуитерапијуобо-

љењамекихткивауста.
КАТАЛОГЗНАЊАИВЕШТИНА:

1.Предшколскастоматолошканега–3месеца
Планирањеиизвођењесистематскихпрегледаде-
цеу3-ојгодиниживота

20-30пацијената

Планирањеиизвођењесистематскихпрегледаде-
цепредполазакушколу

20-30пацијената

Планирањеиизвођењеконтролнихпрегледадеце
сависокимризикомзакаријесраногдетињствау
2-ојгодиниживота

10-20пацијената

Систематскипреглед 40-60пацијената
Контролнипрегледи 10-20децесависокимризиком

закаријес
Здравственоваспитнирад предавањезаваспитачеироди-

теље –1
радумалојгрупи –5
индивидуални здравствено
васпитнирадсадецецомиро-
дитељима –30

Локалнеапликацијеконцентрованихфлуорида 30апликација –(серија)
Заливањефисура 20зуба
Санацијаидосанација 50%одобухваћенедеце
Извештајораду(месечни;тромесечни) 1
Извештај о стању оралног здравља предшколске
деце(улазни;тромесечни)

1

Свакодневнирадуамбулантизапредшколскуде-
цу

саментором

2.Школскастоматолошканега–5месеци
Панирање и извођење систематских прегледа у
школи

3одељењаили80-100ученика

Планирање и извођење контролних прегледа у
школи

5 одељења или 100-150 уче-
ника

Здравственоваспитнирад предавања –3
радумалојгрупи –25индиви-
дуални
здравствено васпитни рад са
децомиродитељима –50

Санацијаидосанација 60%одобухваћенихученика
Извештајораду 1
Извештајостањуоралногздрављашколскедеце 1
Свакодневнирадуамбулантизашколскудецу саментором

3.Програмскасарадњасаосталимсегментимаздравственеслужбе–1месец
Радусаветовалиштузатруднице 15-20трудница
Радусаветовалиштузаздравудецу 15-20одојчадисародитељима
Индивидуалниздравственоваспитнирадсатруд-
ницамаилиродитељима

10пацијената

4.Програмскасарадњасаосталимсегментимадруштвенезаједнице
2месеца
Доношењеплана активности за промоцију орал-
ног здравља у локалној заједници (општина, ре-
гион)

Планактивности

Организовање и учешће у организовању једне
кампањезапромоцијуоралногздравља

Организовањекампање

Организовање и учешће у промоцији оралног
здрављаулокалнимсредствимајавногинформи-
сања

Организовањекампање

5.АмбулантнираднаКлиници–21месец
Стоматолошки преглед са планом превенције и
терапијеикомплетномобрадом

20пацијената

Индивидуалниздравственоваспитнирад 100пацијената
Дијагностикаризиказакаријес 20пацијената
Дијагностикаризиказапародонтопатије 20пацијената
Заливањефисура 400зуба
Превентивнопломбирање 400зуба
Интерцептивнизахвати 3пацијента
ГЈЦиспуни 100зуба
Терапијанекомпликованогкаријесапломбирањем
зуба

300испуна

Терапијадубокогкаријеса 50зуба
Терапијаобољењапулпеикомпликацијамлечних
зуба

50зуба

Терапијаобољењапулпесталнихзуба 50зуба
Терапијаобољењапулпесталнихзубасанезавр-
шенимрастомкорена

5зуба

Терапијаургентнихстања(првапомоћкодболних
стања,повредаикрварења)

5пацијената

Оралнохируршкеинтервенцијеудеце,специфич-
ностивађењамлечнихисталнихзуба

5млечних
5сталних

Терапијаповреда 5пацијената
Лечењекомпликацијаповреда 2пацијента
Терапијагингивитиса 5пацијената
Терапијаоболењамекихоралнихткива 3пацијента



Радуинхалационојседацији 3пацијента
Радуопштојанестезији 5пацијената
Припрема здравствено васпитних средстава или
предавања

5

СаветовалишнираднаКлиници 10дана
Семинар за епидемиолошка истраживања (завр-
шенсеминарзаепидемиолошкаистраживања)

1

Амбулантнирад саментором

НАЧИНПРОВЕРЕЗНАЊА

1.Семинарскирадови:
а)организацијапредшколскестоматолошкенеге
б)организацијашколскестоматолошкенеге
ц)1семинарскирадизпревентивнестоматологијеи1раднатематскомконгресуса
штампанимрезимеом
д)1семинарскирадиздечјестоматологијеи1раднатематскомконгресусаштам-
панимрезимеом
2.Колоквијуми:
а)3колоквијумаизпревентивнестоматологије
б)3колоквијумаиздечјестоматологије
3.Објављен1стручнирадунационалномчасописусарецензијомутокуспе
цијализације
4.Оверениизвештајиментораозавршеномпрограму(каталогзнања)

2.Болестизуба иендодонција
(36месеци)

Наставниплан
Област Трајање
Болестизуба 20месеци
Пародонтологијаиоралнамедицина 1месец
Оралнахирургија 1месец
Стоматолошкапротетика 1месец
Социјалнамедицина 1месец
Болестизуба 12месеци

СтажизБолестизуба(20месеци)обављасенаКлинициза
болестизубаСтоматолошког факултетаилистоматолошкимодсе-
цимамедицинскихфакултета.

Остали део стажа обавља се на клиникама Стоматолошког 
факултетаилистоматолошкимодсецимамедицинскихфакултета,
илиуздравственимустановамакојеиспуњавајууслове.

БОЛЕСТИЗУБАИЕНДОДОНЦИЈА
(36месеци)

ТеоријскаипрактичнанаставанаФакултетуипрактич
нистручнираднаКлиници(20месеци):

КрознаставуорганизованунаФакултетуспецијализантизу-
чава:ембриологију,анатомију,хистологијуифизиологију зубаи
апикалногпародонта,инервацијуидесензибилизацијузуба,физи-
ологијубола,пулподентинскуосетљивост,етиопатогенезукарије-
сазубасаклиничкомсликом,дијагнозомипрепарациономтехни-
ком, антисептичнаидезинфекциона средствауобрадикариозне
лезије,проблемочувањавиталитетазуба(директноииндиректно
прекривање),етиологију,патогенезу,дијагнозуидиференцијалну
дијагнозу инфламаторних обољења пулпе и пародонта, некрозу,
некробиозуигангренознораспадањепулпе,унутрашњеиспоља-
шњересорпцијерадикуларногканала(интернигранулом,ризали-
зе),атрофичнеидругедегенеративнепроменеупулпи;средстава
иразнетестовеудијагностициобољењазубаиапикалногпаро-
донта, ендодонтске принципе са индикацијама и контраиндика-
цијама у лечењу ендо-пародонталних обољења, примену асепсе
у ендодонтској терапији, стерилизацију, средства за привремену
и трајнудесензибилизацију, врсте анестезије,морталнеивитал-
не пулпотомије и пулпектомије, морфологију каналног система
сапрепанацијомиендодонтскомобрадомканала,употребуодон-
тометрије у каналној терапији; етиологију, патогенезу и дијаг-
нозу акутних и хроничних апикалних пародонтита, механичке,
физикалне и хемијске могућности обраде инфицираних канала;
савладаваендодонтскезахватесакомпликованимунутрашњимка-
налнимсистемомианомалијамаканалакорена;конзервативнуи
ендодонтскуобрадупацијенатасапосебнимпотребамаипације-
натаосетљивихнастоматолошкелековеиматеријале.

СтажнаФакултету(одсецима)илиуздрвственојустанови
којаиспуњавауслове

Болестизуба иендодонција(12месеци)

Пародонтологијаиоралнамедицина(1месец)
Дијагностички поступак и диференцијалну дијагнозу обо-

љењапародонцијума,болестиоралнеслузокоже,каоидијагнозу
оралних жаришта и консекутивних обољења; пародонтални ин-
декси оралне хигијене, епидемиологију и превентиву гингивита
ипародонтопатије;основнитерапијскиметодикоје секористеу
збрињавањуобољењаоралнеслузокоже,оралнихжариштаибо-
лестипоткожногапаратазуба.

Оралнахирургија(1месец)
Упознаје анестезију,хемостазу, екстракцију зубаиапикото-

мију, компликације које могу настати после хируршких захвата,
каоиоралнеинфекциједентогеногпорекла.

Стоматолошкапротетика(1месец)
Упознајеиндикацијезаизрадуфикснихимобилнихпротет-

скихнадокнада,овладаваизрадомкруница,мостова,парцијалних
протезаидругихпротетскихрадова.

Социјалнамедицина(1месец)
Специјализант изучава социјално-медицински значај обо-

љења зуба, организацију стоматолошке делатности, планирање
здравственеистоматолошкезаштите,здравственозаконодавство,
методиметодологијуздравственогваспитања,одабранапоглавља
здравственестатистикеиздравственеекономике.

Начинпроверезнања:
 –колоквијум
 –семинарскирад
Специјалистичкииспит:
НаконзавршеткатеоријскогипрактичногделастажанаФа-

култету, као и положених колоквијума, специјализант може да
приступиполагањузавршногспецијалистичкогиспита,којисеса-
стојиод:

 –практичноги
 –усменогдела.
Каталог знањаивештина:
 –70леченихвишеканалнихзубасаразличитимдијагнозама
 –30једноканалнихзубасаразличитимдијагнозама
 –20ревизијапуњењаканалакореназуба
 –50каријеспрофунда
 –15испунанавишеповршина(МОД,НАДсапарапулпар-

нимкочићима)
 –5Inlay-а
 –100испуна –амалгамскихикомпозитних.

3.Стоматолошкапротетика
(36месеци)

Наставниплан
Област Трајање
Болестизуба 1месец
Пародонтологијаиоралнамедицина 1месец
Максилофацијалнахирургија 1месец
Оралнахирургија 1месец
Социјалнамедицина 1месец
Стоматолошкапротетика 7месеци
Стоматолошкапротетика 24месеца

Стаж из Стоматолошке протетике у трајању од 24 месеца
обављасенаСтоматолошкомфакултетуилистоматолошкимодсе-
цимамедицинскихфакултета,илиуздравственимустановамакоје
испуњавајууслове.

У току теоријске и практичне наставе, односнопрактичног
стручног рада из стоматолошке протетике, специјализант стиче
знањаиовладававештинамаизследећихобласти:

 –Гнатологија
 –Фикснезубненадокнаде
 –Парцијалнапротеза
 –Тоталнапротеза
 –Материјалиустоматолошкојпротетици.



IГнатологија
ИзобластиГнатологијаспецијализанттребадасавлада:ана-

томију и физиологију ТМ зглоба, анатомију природне оклузије,
физиологијупокретадоњевилице,методеизналажењаирегистро-
вањаодређенихположајаипокретадоњевилице,даупознаарти-
кулатореимогућностисимулирањавиличнхкретњииупознасеса
савременим ставовима у реконструкцији оклузијефиксним,фик-
сно-мобилнимимобилнимнадокнадама,какобисеоспособиоза:

 –брзуиефикаснуанализупостојећеоклузије,
 –изналажењеирегистровањецентралногположајадоњеви-

лице,
 –усклађивањепостојећеоклузијебрушењемуустимапаци-

јента,
 –радсаобразнимлуком,
 –радсаартикулаторомсредњихвредностииполуподесивим

артикулатором,
 –анализупостојећеоклузијенамоделимауартикулатору,
 –планирањеврстеиобимареконструкцијеоклузијенамоде-

лимауартикулатору,
 –усклађивањеоклузијенаготовимнадокнадамасакретња-

мадоњевилице(реоклудацијауустимапацијента).

IIФикснезубненадокнаде
ИзобластиФикснезубненадокнадеспецијализантсеоспо-

собљава:
 –данаосновумедицинскихиндикацијадонесеодлукуопо-

требиизрадефиксненадокане,
 –даустановислучајевеукојимасефикснанадокнадапри-

временоилитрајнонесмеуградити,
 –данапацијентуинастудијскиммоделимауартикулатору

анализиразатеченуоклузијуинаосновутогадонесеодлукуопо-
требичувањаодноса (уклапањенадокнадеупостојећеоклузалне
односе) будућом надокнадом или о потреби промене односа; да
притомекористиобразнилукзапреношењемоделауартикулатор,

 –даоткриједисфункцијеипреузмемерезаизлечење,
 –даоцениспособностпотпорнихткиваданосефикснуна-

докнадузадужевреме;дапрогнозираисходтерапијеитрајност
терапијског ефекта постигнутог уграђеномфиксном надокандом
на основу животног доба пацијента, склоности ка обољењима,
занмањапацијентаистањаоралнехигијене,

 –даустановипотребузапрепротетскомконзервативном,па-
родонтолошком,ортодонтскомилихируршкомприпремом,

 –дарационалноприпреми(препарира)стубнезубезасвевр-
стефикснихнадокнада,

 – да преузме мере у циљу заштите осетљивости зубних и
околних ткива, да обради дентинску рану и изради привремену
фикснунадокнаду,примењујућисвепознатепоступке,

 –дасеопределизапостучакузимањаотискаидаодабереод-
говарајућеотиснематеријале,

 – да овлада клиничким и лабораторијским поступцима за
израду: инлеја, једноставних круница и мостова, сложених ве-
ћих узглобљених мостова и конструкција, керамичких круни-
ца, металокерамичких надокнада, наменских фиксних надокна-
да, надокнадана депулпираним зубимаификснихнадокнадана
имплантатима.При томедарационалнокористи све клиничкеи
лабораторијске уређаје, да изврши рационалан изборматеријала
(посевноградивних)идадајепрецизнаупутствалабораторијиза
начинприменеиобраде,

 –даприреконструкцијиоклузијекористисплинтове,нагри-
знегребенове,нагризнепротезеипривременефиксненадокнаде
идасталномфиксномнадокнадомсачувауспостављенеодносе,

 –даоценивредностурађенихфикснихнадокнадаидапре
цементирањаизвршисвепотребнекорекције,анаконтогадана
најповољнијиначинвежефикснунадокнадузастубнезубе,

 –дадонесеодлукуопотребиимогућностиуградњеимплан-
тата и изради одговарајућуфиксну надокнаду на уграђеном им-
плантату,

 –даоткријеузрокебрзогпропадањафикснихнадокнада
 –даоткријеевентуалнаштетнаделовањаматеријалаизфик-

снихнадокнаданалокалнаткиваиорганизам.

IIIПарцијалнепротезе
ИзобластиПарцијалнепротезеоспособљавасе:
 –данаосновудоброгпознавањаморфолошкихифункцио-

налнихпроменакојепратегубитак једногиливишезубадонесе
одлукуопотребиизрадепарцијалнепротезе,

 –данаосновутипакрезубости,топографскихидругиход-
носапреосталихзубаибезубихпољаначинипланконстгрукције
парцијалнепротезе,адапритомедобропознаједеловепарцијал-
непротезеињиховуулогу,

 –дапроцениспособностпреосталихзубаивиличнихгребе-
наданосепарцијалнупротезуиускладусатимраионалнопла-
нирадистрибуцијуоптерећења,

 –данапацијентуинамоделимаупаралелометруанализира
затеченеположајеиодносепреосталихзубаибезубихпољаина
основу тога донесе одлукуонајрационалнијој припреми зуба за
прихватањепарцијалнепротезе(формирањеводећихравниире-
тенционихпоља,лежиштазаелементезастабилизацијуидентал-
нипреноспритискажвакања),

 –данапацијентуинамоделимауартикулаторуанализира
затеченуоклузијуипланиратипоклузијекојићесеуспоставити
надокнадомзависноодбројаираспоредапреосталихзуба,

 –данаосновудоброгпознавањаретенционихсистема (ку-
кице,двострукекруне,атачмени)одаберенајповољнијизасваког
пацијента,

 –даовладаклиничкимилабораторијскимпоступцимазаиз-
раду;плочастепарцијалнепротезе,парцијалнескелетиранепроте-
зеисупраденталнепротезе;притомедарационалнокористисве
клиничкеилабораторијскеуређаје,даизврширационалниизбор
материјалаидадâпрецизнаупутствалабораторијизаначинпри-
менеиобраде,

 –дасеопределизанајприкладнијипоступакузимањаотиска
иодабереодговарајућеотиснематеријалеикашике,

 –даоценивредностурађенепротезеидаизвршисвепотреб-
некорекцијепрепредајепротезепацијенту,

 –дапланираконтролеутокуадаптацијепацијентанапроте-
зу,апослетогаконтролеиподлагања.

IVТоталнапротеза
Из области Тотална протеза специјализант се оспособља-

ваданаосновуанамнезе,клиничкогпрегледаирендгенолошког
налазапроценистањепотпорнихткиваугорњојидоњојвилици,
стањеТМзглобоваиопштестањездрављапацијента,тедаутврди
променена виличнимкостима, оралној слузокожииизгледудо-
његделалицанасталенаконгубиткаприроднихзуба,

 –даустановипроменеуодносувилица,
 –даоткријепроменеуодвијањуосновнихфункцијаорофа-

цијалногсистема(жвакање,гутање,говор),
 –даустановипотребузапротетском –конзервативномили

хируршкомприпремом,
 –дадонесеодлукуозадржавањупоследњихпреосталихзуба

(коренова)иевентуалнојпротетскојтерапији,
 –даизвешианализускелетногодносавилица,дадонесеод-

лукуоврстииобимуоклузалнереконструкције,
 –даовладаклиничкимилабораторијскимпоступцимазаиз-

раду класичних тоталних, имедијатних и супраденталних тотал-
нихпротеза,

 –дарационалнокористипотрбнеуређајеуординацијиила-
бораторијииизврширационаланизборматеријалазаизрадубуду-
ћихнадокнада,

 –даодаберенајприкладнијипоступакузимањафункционал-
ноготиска,

 –даутврдиоптималниодносвилицаирегиструјеодређени
положајдоњевилице,

 –дакористиобразнилукприпреношењумоделауартику-
латор,

 – да овлада принципима планирања и креирања вештачке
оклузијекодпацијенатасаразличитимскелетнимодносомвилица,

 –дакористиартикулаторприформирањуизавршномускла-
ђивањувештачкеоклузије,

 –дауочииблаговременоуклонигрешкеуоклузијиготових
протеза,

 –даобучипацијентаначинукоришћењатоталнихпротезаи
очувањаздрављапотпорнихткива,

 –даупознаспецифичноститерапијебезубихпацијенатаста-
ријегдоба,

 –даовладапоступцимазаодржавањепостигнутихтерапиј-
скихефеката(коректуре,репаратуре,подлагања),

 –дадонесеодлукуопотребиимогућностиуградњеимплан-
татаиизрадиодговарајућумобилнунадокнадунауграђенимим-
плантатима.



VМатеријалиустоматолошкојпротетици
ИзобластиСтоматолошкиматеријали специјализант сеин-

формишео:
 –врсти,својствимаиначинуупотребе
a)отиснихматеријала,
б) градивних стоматолошких материјала (вештачке смоле,

легуре,керамика),
в)материјалазаизрадураднихмоделаимоделанадокнада.

Болестизуба (1месец)
Наставаобухвата:
 –савременеметоделечењаоболелихзуба,
 –овладавањенеинвазивнимтехникамаприремезубазафик-

снеимобилненадокнаде,
 – оспособљавање за израду конзервативних надоградњи

(пулпарни,парапулпарникочић).

Пародонтологијаиоралнамедицина(1месец)
Наставаобухвата:
 –етиологију,патогенезуитерапијупародонталнихобољења,
 –утицајзубнихнадокнаданаучесталостобољењапародон-

цијума,
 –улогапротетскогзбрињавањаулечењуоболелогпародон-

цијума.

Максилофацијалнахирургија(1месец)
Наставаобухвата:
 –оспособљавање задијагностикубенигнихималигнихту-

мора,
 – оспособљавање за дијагностику инфекција орофацијалне

регије,
 – оспособљавање за дијагностику и ефикасно деловање у

случајевимаургентнихстањаиповредаумаксилофацијалнојре-
гији,

 – овладавање техником протетског збрињавања урођених и
стеченихдефекатаупределулицаивилица.

Оралнахирургија(1месец)
Наставаобухвата:
 –извођењелокалнеиспроводнеанестезијеумаксилофаци-

јалнојрегији,
 –методевађењазуба,
 –хируршколечењеакутнихихроничнихдентогенихинфек-

ција,
 –препротетскахируршкаприпремаумаксилофацијалнојре-

гији,
 –поступкеуслучајуургентнихстањаустоматолошкојорди-

нацији.

Социјалнамедицина(1месец)
Наставаобухвата:
 –организацијустоматолошкеслужбе,
 – планирање и програмирање здравствене и стоматолошке

заштите,
 –законодавствоуздравственојделатности,
 – одабрана поглавља здравствене статистике и здравствене

економике.
Начинпроверезнања:
Колоквијумизследећихобласти:
 –Гнатологија
 –Фикснезубненадокнаде
 –Парцијалнапротеза
 –Тоталнапротеза
 –Материјалиустоматолошкојпротетици.
Испит:
Наконзавршеткатеоријскогипрактичногделастажанафа-

култету, каоиположенихколоквијума, специјализантможепри-
ступитиполагањуспецијалистичкогиспита.

КАТАЛОГЗНАЊАИВЕШТИНА

1.Гнатологија
 –анализираоклузијеуустимапацијената/10(п),5(и)
 –анализаоклузијенамоделимауартикулаторуипланирања

одговарајућетерапије/5(и)

 –преношењемоделауартикулаторузкоришћењеобразног
лука/5(и),10(п),10(у)

 –подешавањезглобногиинцизалногвођењанаполуподеси-
вимартикулаторуузпомоћпозиционогрегистрата/3(п),2(у),1(и)

 –изналажењеирегистровањецентралногположајадоњеви-
лицеузпомоћњенихлатералнихпокрета (регистровање готског
лука/1(п))

 –моделовањеоклузалногрељефапремагнатолошкимприн-
ципиманамоделимазастудијеуартикулатору/5(и),5(п)

 –планирањеиформирањецентралнихоклузалнихкон таката
намоделимазастудијеуартикулатору/10(и),10(п)

 –усклађивањеоклузалнихкон таката у артикулатору /10(и),
10(п)

2.Фиксненадоканде
 –анализастеченеоклузијенамоделимавилицауполуподе-

сивомартикулаторуипланирањеодговарајућетерапије/2(п),2(и)
 –ливененадоградње/8(и),8(у)
 –ливенекруне/10(и)
 –керамичкекруне/2(и)
 –металокерамичкекруне/10(и),4(у)
 –сложене(наменске)фиксненадокнадесаатачменима,угра-

ђеномилифрезованомпречком/10(и),4(у)
 –фиксненадокнаденаимплантатима/1(п)
3.Парцијалнапротеза
 –плочастепарцијалнепротезе/3(и)
 –плочастапарцијалнапротеза са атачменимаилидвостру-

кимкрунама/1(у)
 –скелетиранапарцијалнапротеза/5(и)
 –планирање скелетиранепротезенамоделима за студије у

паралелометру/10(п),5(и)
4.Тоталнапротеза
 –тоталнепротезе/10(и)
 –тоталнепротезекодпацијенатасадругомскелетномкласом

/3(и),2(у)
 – тоталнепротезе кодпацијената са трећом скелетномкла-

сом/5(и),2(у)
 –постававештачкихзуба/2(п)
 –усклађивањеоклузијенаготовимпротезамауартикулатору

/2(п)
 –усклађивањеоклузијенаготовимпротезамауустимапаци-

јента/8(и),8(у)
 –имедијатнатоталнапротеза/2(и),2(у)
 –супраденталнатоталнапротеза/1(у)
 –мобилненадоканденаимплантима/1(у)
5.Стоматолошкиматеријали
Практична настава везана за изучавање стоматолошкихма-

теријала,изводисеуоквирупрограмапостојећихпротетскихди-
сциплина.

Напомена:(и) –изводисамостално
(у) –учествује
(п) –посматра

4.Пародонтологијаиоралнамедицина
(36месеци)

Наставниплан
Област Трајање
Максилофацијалнахирургија 1месец
Стоматолошкапротетика 1месец
Болестизуба 1месец
Оралнахирургија 1месец
Дерматовенерологија 15дана
Микробиологија 15дана
Пародонтологијаиоралнамедицина 31месец

A)ТеоријскаипрактичнанаставанаКлиницизапаро
донтологијуиоралнумедицинуСтоматолошкогфакултета(31
месец)

Б)ТеоријскаипрактичнанаставанаКлиникамаСтома
толошкогфакултета(5месеци)

Максилофацијалнахирургија(1месец):
 –Упознавањесаклиничкомсликом,дијагнозом,диференци-

јалномдијагнозомитерапијомповредамекихикоштанихткива
вилицаилица.Дијагнозабенигнихималигнихтумораорофаци-
јалнерегије.



Стоматолошкапротетика(1месец):
 –Упознавањесаиндикацијамазаизрадуфикснихимобил-

них протетских надокнада, други протетски радови. Протетски
радовикаојатрогенифакторипародонтопатија.

Болестизуба (1месец):
 –Упознавањесахистологијомзубаиапикалногпародонта,

применастоматолошкихматеријалаињиховутицајнапародонци-
јум.Пулпо-пародонталнекомпликације

Оралнахирургија(1месец):
 – Упознавање са анестезијом, хемостазом, апикотомијом,

компликацијекојемогунастатипослехирушких захватауусној
дупљиињиховолечење.

Дерматовенерологија(15дана):
 –Упознавањесадијагнозомидиференцијалномкожнихобо-

љењакојасеманифестујуууснојдупљи
Микробиологија(15дана):
 – Основи микробиологије од значаја за пародонтологију и

оралнумедицину,значајвирусних,бактеријскихигљивичнихин-
фекцијауснедупље.

A)Прегледтеоријскеипрактичненаставеизпародонтологије
иоралнемедицине

Пародонтологија
 –Анатомија,хистологијаифизиологијагингиве,периодон-

цијума,цементаиалвеоларнекости
 –Епидемиологијагингивитаипародотопатија
 –Пародонталнииндексиииндексиоралнехигијене
 –Етиологијаобљењапародонцијума,факториризика
 –Патогенетсказбивањаугингиви,периодонцијуму,цементу

иалвеоларнојкости
 –Имунолошказбивањаупародонцијуму
 –Хистолошкепроменеупародонталнимткивимаутокупа-

родонтопатија
 –Клиничкаслика,диференцијалнадијагнозаипрогнозапа-

родонтопатија
 –Поремећајиоклузијеиартикулацијезубаињиховепосле-

диценапародонцијум
 –Оклузалноуравнотежење:селективобрушењезуба
 –Применаортодонтскихипротетичкихмераусанирањупо-

ремећенеоклузијеиартикулацијезуба
 –Применарадиологијеудијагнози,диференцијалнојдијаг-

нози,прогнозиитерапијиобољењапародонцијума
 –Терапијаоболелогпародонцијума:каузалнатерапија
 –Терапијапародонталнихапсцеса
 –Мотивација и обучавање болесника у одржавању оралне

хигијене
 –Уклањањемекихнаслага
 –Уклањањесупрагингивалногзубногкаменца
 –Физикалнеметоделечењапародонтопатије
 –Обрадапародонталнихџепова
 –Медикаментиупародонтологији
 –Уклањањејатрогенихфактора
 –Индикацијеиконтраиндикације захирушколечењепаро-

донтопатија
 –Гингивектомијаигингивопластика
 –Режањоперацијеуелиминацијипародонталнихџепова
 –Регенеративнатерапијапародонтопатија
 –Препротетскаприпрема
 –Мукогингивалнихирушкизахвати
 –Имплантатиупародонтологији
 –Превентивагингивитаипародонтопатија
 –Пацијентиризикаупародонтологији
 –Ургентнастањаупародонтологији
 –Оралнаиекстраоралнажариштаитзв. “фокална“инфек-

ција
 –Изборметодаиприпремазауклањањажаришта

Оралнамедицина
Општиблок
 –Нормалнаслузокожауснедупље
 –Одбрамбенифакториууснојдупљи
 –Патогенезаобољењаоралнеслузокоже
 –Морфолошкепромененамекиморалнимткивима

 –Симптомиизнациоралниболести
 –Критеријумизакласификацијуобољењауоралнојмедицини
 –Дијагностичкеметоде:
а)Клиничкеметоде
б)Дијагностичкитестови
ц)Лабораторијскедијагностичкеметоде
 –Принципитерапије:
 –израдатерапијскогплана,
 –терапијскеметоде
 –превенцијаоралнихболести;

 –Медикаментиуоралнојмедицини
Оралнеболести
(дефиниција, епидемиологија,узраст,пол, етиологија,пато-

хистологија,клиничкаслика,дијагноза,диференцијалнадијагно-
за,терапија)

 –Оралнеинфекције
 –неспецифичне
 –специфичне
 –гљивичне
 –вирусне

 –Рекурентнеоралнеулцерације
 –Обољењаусана
 –Обољењајезика
 –Пљувачкаипљувачнежлезде:
 –поремећајисаливације,
 –болестипљувачнихжлезда

 –Отицањелица
 –Лимфничворовиглавеиврата
 –Белеицрвенелезијеоралнеслузокоже
 –Инфламаторнехиперплазије
 –Бенигнитуморииувећањегингиве
 –Неоплазме
 –Системскеболестиодзначајазаоралнумедицину
 –болестикоже
 –гастроинтестиналнеболести
 –крвнеболести
 –метаболичкеболести
 –ендокринеболести
 –бубрежнеболести
 –респираторнеболести
 –неуромускуларнеболести
 –имунолошкеболести

 – Оралне промене изазване медикаментима (антибиотици,
кортикостероиди,имуносупресивиицитостатици)

 –Физичке, хемијске, термичке и радијационе повреде усне
дупље

 – Орофацијални бол, неуралгије и темпоромандибулар-
ни зглоб (хрончни орофацијални бол, поремећаји укуса, орални
симптоми,безпратећихфизичкихпромена, атипичнифацијални
бол,глосодинијаиглосопироза,субјективнаксеростомијаииди-
опатскадисгеузија)

 –Пацијентиризикауоралнојмедицини
 –Ургентнастањауоралнојмедицини
Обавезнипрограм
Мотивацијаиобучавањепацијенатауодржавањуоралнехи-

гијене
Терапијаакутногпародонталногапсцеса
Уклањањемекихнаслага
Уклањањесупрагингивалногзубногкаменца
Обрадапародонталнихџепова
Анализадејствабиомеханичкихсила
Елиминацијараногконтакабрушењемзуба
Фокалнеинфекције
Хирушкоодрстрањивањепародонталнихџеповаианомалија
Режањоперација,гингивопластика
Мукогингивални аутотрансплантати, коронарно померени

режањ
Применамедикаменатаупародонтологији
Дијагноза, диф. дијагноза и терапија обољења меких орал-

нихткива
Дијагностичкеидиф.дијагностичкеметодеуоралнојмеди-

цини
Рекурентнеоралнеулцерације
Обољењаусана,



Обољењајезика,
Обољењапљувачнихжлезда,
Обољењалимфнихчворова
Белеицрвенеоралнеслузокоже
Инфламаторнехиперплазије
Бенигнитуморииувећањагингиве
Неоплазма
Оралнаслузокожаисистемскеболести
Орофацијалнибол,неуралгијеиТМЗ
Испит:
Наконзавршеткатеоријскогипрактичногделастажанафа-

култету, каоиположенихколоквијума, специјализантможепри-
ступитиполагањуспецијалистичкогиспита.

КАТАЛОГЗНАЊАИВЕШТИНА

Дијагноза,диференцијалнадијагноза,прогнозаипланирање
терапијеобољењапародонцијума/5(п),5(у),5(и)

Мотивацијаиобучавањепацијенатауодржавањуоралнехи-
ријене/10(у),20(и)

Уклањањемекихнаслагасазуба/10(у),20(и)
Уклањањесупрагингивалногзубногкаменца/10(у),12(и)
Обрадапародонтолнихџепова/20(у),40(и)
Анализадејствабиомеханичкихсила/6(у),6(и)
Елиминацијараногконтактабрушењемзуба/12(у),12(и)
Терапијаакутногпародонталногапсцеса/10(у),10(и)
Хирушкоодстрањивањепародонтолнихџеповаимукогинги-

валниханомалија/6(п),2(у),2(и)
Режањоперација,гингивопластика/8(п),4(у),4(и)
Мукогингивални аутотрансплантати, коронарно померени

режањ/6(п),2(у),2(и)
Применамедикаменатаупародонтологији
Основнекарактеристикенормалнеслузокоже
Дијагноза, диференцијална дијагноза и терапија обољења

мекихоралнихткива
Дијагностичке и диференцијално дијагностичке методе у

оралнојмедицини
Инфекцијеуоралнојмедицини
Рекурентнеоралнеулцерације
Обољењаусана,језика,пљувачнихжлезда,лимфнихжлезда
Белеицрвенелезијеоралнеслузокоже
Инфламаторнехиперплазије
Бенигнитуморииувећањегингиве
Неоплазме
Оралнаслузокожаисистемскеболести
Орофацијалнибол,неуралгијеиТМЗ
Пацијентиризикауоралнојмедицини
Ургентнастањауоралнојмедицини
Принципитерапијеуоралнојмедицини
Медикаментиуоралнојмедицини
Фокална инфекција и откривање фокуса и план терапије

/2(у),2(и)
Напомена:(и) –изводисамостално
(п) –посматра
(у) –учествује

5.Ортопедијавилица
(36месеци)

Главнициљевипрограмаспецијалистичкихстудија
изортопедијавилица

Основнициљовогпрограмаједаобразуједокторестомато-
логиједапостануспецијалистиортопедијевилица,сачврстоми
широкомакадемскомподлогомиодговарајућимклиничкимиску-
ствомуразличитимметодамалечења.

Доктор стоматологије на специјализацији ће бити оспосо-
бљенда:

1.дијагностикујеаномалиједентиције,фацијалнихструкту-
раифункционалнастања,

2.откријеодступањеуразвојудентиције,фацијалномрасту
иразвојуфункционалниханомалија,

3.испланирапланлечењаипредвидињеговток,
4.испитафизиолошкеаспектеважнезаортодонцију,
5.изводиједноставнеикомплекснепоступкелечења,

6.делујекаоекспертизортопедијевилицаиматеријевезане
зању,

7.учествујеумултидисциплинарномтимуутерапијиортодонт-
ско-хируршкихпацијенатаипацијенатасарасцепимауснеинепца,

8.процењујепотребезаортодонтскимлечењем,
9.спроводитерапијуузвисокпрофесионализамиузпошто-

вањеетичкихстандарда,и
10.користирасположивемогућностизаусавршавањепрофе-

сионалневештине.
Узто,пажњасепосвећује:
1.биомедицинскимнаукамазначајнимзаортодонцију,
2.развојунаучногставаистимулацијупрофесионалнихин-

тересовања,
3.принципиманаучнеметодологије,
4.интерпретацијилитературе,
5.научнимактивностима,
6.усменимиписменимпрезентацијаманаучнихналаза.
Општиуслови:
1. образовањеизортопедије вилицамора се спроводитина

универзитетуодстранеакадемскихнаучникаиортодоната,
2.кандидатморадабудестоматолог ,
3.основнициљпрограмајеобразовањеклиничара,
4.програмзахтевасталноприсуствоспецијализанататоком

трајањапрограма,
5. 25% програма може бити испуњено специјалним курсе-

вима,допунскимклиничкимискуствима,већимангажовањемна-
ставника,допунскимистраживачкимактивностима,каоипреда-
вањимапредавачапопозивуинаучнимскуповима,

6.најмањибројсатипроведенихуклиничкомрадује16ча-
сова недељно (не укључујући клиничке семинаре и дискусије о
планирањулечења).Најмањибројсатиутокутрогодишњегпери-
одапосвећенклиничкојпраксије2000,

7. специјализанатамора спроводити лечењепацијенатапод
континуиранимнадзоромквалификованогортодонта,

8. рад у зубној лабораторији треба бити ограничен на ску-
пљањеискуства,

9.осимтеоретскогипрактичногвежбањаукласичнојорто-
донцији, специјализаната мора да стекне искуство у лечењу па-
цијенатакоји захтевајумултидисциплинарниприступипримену
ортогнатехирургије,

10.специјализанатаитребадаучествујуулечењупацијената
сарасцепимауснеинепцаупркосчињеницидатаквепацијенте
вероватнокаснијенећелечити,

11.постављањестудијскихмоделауартикулаторјепотребно
запацијентесапроблемиматемпоромандибуларногзглобазапа-
цијентекојисеприпремајузаортогнатухирургијуипацијентеса
протетскимпроблемима,

12.специјализантиморајуспроводитиистраживачкепројек-
те (клиничке, експерименталнеилипретраживањалитературе)и
излагатиналазеизакључкеуобликусеминарскограда,

13.позавршеткупрограма,специјализанатаиморајуполага-
тизавршнииспитпредкомисијомукојојјеприсутанбарједанис-
питивачиздругеустанове.

Про грам спе ци ја ли стич ких сту ди ја из ор то пе ди је ви ли ца  
(рас по де ла ча со ва)

Академскипрограм је заснованнаминимумуод40недеља
годишњеи40часованедељнотокомтригодине:

Часова Дана Недеља
клинички(ипредклинички)практичнирад 2150 270 54
анализе 230 29 6
семинариопроценилечења 100 12 2
предавања,семинариикурсеви 455 57 11
индивидуалнеконсултације,припремасеминара 115 14 3
анализарентгенскихснимакаимодела 120 15 3
учествовањеуистраживачкимактивностима 1630 203 41

Укупно 4800 600 120

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја
Општибиолошкиимедицинскипредмети:275ч,34д,7н
1. Раст и раз вој људ ског те ла (25 ча со ва)
 –соматскирастињеговеваријације,
 –адолесценцкискокрастаиодноссарастомкраниофацијал-

ногкомплекса.



Упознатисеса:
 – генетскимфакторимаифакторимаоколинекојиутичуна

соматскираст,
 –концептибиолошкогузрастаиодредјивањескелетнестаро-

сти,денталнестаростиистадијумасексуалногразвитка.
2. Ана то ми ја гла ве (35 ча со ва)
Познавање анатомских карактеристика система ткива и

функционалнеанатомијезначајнојезаразумевање:
 –растакраниофацијалногсистема,
 –развиткаскелетнихдеформитета,
 –дентофацијалнеортопедије,
 – ортогнатне хируршке корекције фацијалних деформитета

малоклузија.
3. Ге не ти ка (25 ча со ва)
Упознавањесагенетскимпринципимазначајнимзаразуме-

вање:
 –развиткаглаве,
 –краниофацијалниханомалија.
4. Ем бри о ло ги ја гла ве (25 ча со ва)
Обавезнопознавањеембриологијекраниофацијалнихструк-

турапотребнојезбогразумевањанормалнограстаиразвојалица,
вилицаизуба,настанкарасцепауснеинепцаидругихкнгенитал-
ниханомалија.

5. Хи сто ло ги ја (30 ча со ва)
Обавезнопознавањехситологијеихистохемијепотребно је

заразумевање:
 –метаболизмаћелијаподнормалними абнормалнимусло-

вима,
 –формирањеткива,
 –развиткакостију,хрскавице,зубаимишића,
 –фацијалнограста,
 –темпоромандибуларногзглоба,
 –померањазубаиреакцијепотпорнихткива,
 –дентофацијалнеортопедије,
 –променамекихткиваувезиортопедијевилица,
 –механизмаресорпцијезуба.
6. Фи зи о ло ги ја ди са ња, го во ра, гу та ња и жва ка ња (20 ча со ва)
 –познавањеороназалнихаспекатаразличитихтиповадисања,
 –нормаланинеправиланговор,
 –различититиповигутања,
 –процесжвакања.
7. Син дро ми ко ји за хва та ју ре ги ју гла ве (20 ча со ва)
Упознавањесапринципимакласификацијесиндромаиуод-

носу на етиологију, прогнозу и реакције на ортодонтско и орто-
донтско-хируршколечење.

8. Фи зи о ло ги ја де те та, адо ле сцен та и од ра слог чо ве ка (35 
ча со ва)

Обавезноусвајање:
 –концептаипринципаразвитка,
 –потенцијалаиограничењаумодификацијинавика,
 –аспектимамотивацијепацијентаипроценикооперације,
 –физиолошкиаспектипубертетаиадолесценције,
 –физиолошкиаспектиортогнатехирургије.
9. Би о ста ти сти ка (45 ча со ва)
Обавезноусвајањестатистичкеметодологије.
Упознавањеса:
 –уобичајенокоришћенимстатистичкимметодама,
 –начинимаобрадеподатака.
Стручносту:
 –разумевањуииспитивањустатичкихаспекатаутекућојли-

тератури,
 –испитивањувалидностистатистичкеметодологијеиинтер-

претацијеналазаунаучнимрадовима.
10. Епи де ми о ло ги ја (10 ча со ва)
Упознавањеса:
 –принципимаепидемиолошкихприказа,
 –истраживачкиммоделом,
 –формирањемузоркаиконтролнегрупе,
 –анализомподатакаикритичкиминтерпретацијаманалаза.
10. Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња (5 ча со ва)
Упознавањесаетичкимаспектимаистраживањанаживоти-

њамаиљудима.
Стручносту:
 – изводјењу аналитичких прегледа биомедицинских истра-

живања,

 –писањапротоколазаистраживачкипројект,
 –интерпретацијисопственихналаза,
 –испитивањевалидностизакључака,
 –излагањерезултатаистраживањауоралнојилиисанојформи.
Основниортодонтскипредмети315ч,40д,8н
1. Раз ви так ден ти ци је (60 ча со ва)
 –познавањеразвитканормалнеоклузијеодродјењадоодра-

слогдоба,
 –варијацијеуразвојуоклузије,
 –неравилностиуброју,величини,обликуиположајузуба,
 – генетскифактори ифактори околине од значаја за развој

дентиције,
 –развитакразличитихмалоклузија,
 –ефектианадонцијеипрекобројнихзуба,каоипревременог

губитка или екстракција млечних или сталних молара на развој
дентиције.

Стручноступрепознавањуиидентификацијиследећихситу-
ацијаитермина:

 –правилноинеправилно,
 –постигнутостразвојногстадијума,
 –будућиразвитак,
 –могућностиинтерцептивнихмера.
2. Фа ци јал ни раст (нор мал ни и не нор мал ни) (50 ча со ва)
Знањеразвиткахрскавица,костију,мишића:
 –местарастакраниофацијалногскелета,
 –постанаталнихпроменарастаукраниофацијалномрегиону,

укључујућиимекаткива,
 –варијацијеуфункцијикомпоненатаунутаркраниофацијал-

ногрегионазначајнихзафацијалнираст,
 –индивидуалневаријацијефацијалнеконфигурације,
 –утицајфактораоколиненафацијалнираст.
3. Фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја со мат ског си сте ма (35 

ча со ва)
Познавање:
 –нормалнеиненормалнефункцијеоклузијеидентиције,
 –нормалноиненормалнопонашањеструктурамекихткива,
 –нормалноиненормалнофункционисањетемпоромандибу-

ларногзглоба,
 –дијагностичкипоступцикојисеодносенатемпороманди-

буларногзглоба
 –поступциулечењутемпоромандибуларногзглоба.
4. Аспек ти по ме ра ња зу ба и ден то фа ци јал не ор то пе ди је (35 

ча со ва)
Знање:
 –процесаницањазубаиспонтаногпомерањазуба,
 –ефектиразличитихтиповапримењенесиленаћелијеткива,
 –утицајсистемасилеивеличинесиле,
 –променепозавршеткулечења,
 – ћелијски аспекти енхондралног раста назалног септума

кондилаиепифизаирастакостијунасутурамаиповршинама,
 – ефекти дентофацијалне ортопедије мерени на системима

ткива,
 –односизмедјуадаптибилноститкиваире зултатадентофа-

цијалнихортопедскихмера.
5. Ра ди о ло ги ја и дру ге тех ни ке (30 ча со ва)
 –упознавањесаненормалностимаидругимпатолошкимста-

њимакојимогубитидијагностикованинарендгенскимснимцима.
 –обавезноусвајањеметодаиризикакојипроизилазеизрент-

генскогснимањауортодонтскесврхе,
 –упознавањесадигиталномрадиографијомидругимтехни-

камаснимања.
6. Ке фа ло ме три ја (45 ча со ва)
Стручносту:
 –идентификацијирелевантниханатомскихструктуранаке-

фалограмима,
 –описивањеморфологијеглавенаосновукефалограма,
 –прављењецртежанакефалограмимаиунормилатералис

ифронталис,
 – извршавање појединих кефалометријских дијагностичких

анализанаснимцима,
 –упознавањесаограничењимакефалометријскиханализа
7. Ор то донт ски ма те ри ја ли (25 ча со ва)
Савладавањесвојставаисаставаортодонтскихматеријала.
Знањеиз:
 –параметарауизборуправогматеријалазаразлитичеорто-

донтскепоступке,



 –исправногруковањаипримењивањаортодонтскихматери-
јала.

8. Ор то донт ска би о ме ха ни ка (35 ча со ва)
Стручносту:
 –разумевањуосновнихпринципастатикеимеханике,
 –односамеханичкихпринципаиклиничкихинаучнихпро-

блема,
 – решавање проблема који се односе на ре зултате силе и

еквивалентнесиле,
 – оцењивање силе произведене различитим ортодонтским

апаратима,
 – оцењивање силе произведене дентофацијалним ортопед-

скимнаправама.
Општиортодонтскипредмети230ч,29д,6н
1. Ети о ло ги ја (25 ча со ва)
Усвајање:
 –генетскихфактораифактораоколинекојиутичунапоста-

наталниразвитакдентицијеипостнаталнограста.
Упознавањеса:
 –неповољнимутицајимафактораоколинеињиховиминтер-

цепцијама.
2. Ди јаг но стич ки по ступ ци (15 ча со ва)
Стручносту:
 –добијањурелевантниханамнестичкихподатака,
 –изводјењуклиничкихиспитивања,
 –одредјивањухабитуалнеоклузије,
 –испитивањуфункционалнеоклузијеиразличитимклинич-

кимодносимапацијента,
 – испитивање утицаја функционалних компонентни меких

ткиванадентофацијалнуморфологију,
 –узимањеквалитетнихотисаказубасамаксималномрепро-

дукцијомалвеоларнихнаставака,
 –постављањестудијскихмоделауартикулатор,
 –снимањеекстраиинтраоралнихфотографија,
 –снимањерентгенскихснимаканеопходнихзаортодонцију.
3. По ста вља ње ор то донт ске ди јаг но зе, ци ље ва те ра пи је и 

пла ни ра ње трет ма на (60 ча со ва)
Стручносту:
 – постављају прелиминарне дијагнозе и класификације на

основубрзогиспитивањапацијента,
 –проценепотребнихдаљиханализазапланирањетретмана

иликонсултацијезаспецијалистимаиздругихобласти,
 – постављање коначне дијагнозе на основу анамнетичких

података испитивања пацијента, анализе студијских модела, фо-
тографија,рентгенскихснимака,кефалометријеидругихрелеват-
нихподатака,

 –предвидјањеефекатарастаиразвојалицаидентицијеуко-
ликосенеприменилечење,

 –дефинисањециљевалечењаиразматрањаалтернатива,
 –дефинисањепланалечења за различите типовеортодонт-

скихидентофацијалниханомалијаукључујућистратегијулечења
иретенције,

 –дефинисањетерапијскихмера,временаисеквенцањихове
примене,прогнозеиочекиваногвременалечењаиретенције,

4. Раст и ана ли за ле че ња (35 ча со ва)
Знање:
 –могућностииограничењауследразличитихметодалонги-

тудиналнекефалометријскепроцене,
 –ограничењаанализерастаипроменаузрокованихлечењем,
 –вредностиограничењапредвидјањарастаукључујућиком-

пјутерскопредвидјање.
Стручносту:
 –спроводјењуанализарастазаснованихнасеријамакефало-

грама,
 – откривању промена узрокованих лечењем помоћу серије

снимаканаправљенихуважнимстадијумималечења.
5. Ду го трај ни ефек ти ор то донт ског ле че ња (30 ча со ва)
Знање:
 –рецидиваудруженихсразличитиманомалијамаипоступ-

цималечења,
 –променакојеседешавајутокомретенционогпериода,
 –променекојеседешавајупоштојеретенцијазавршена.
6. Ја тро ге ни ефек ти ор то донт ског ле че ња (30 ча со ва)
Знање:
 –ризикасадржанихуразличитимпоступциматерапијеире-

тенције,

 –утицајаразличитихстањаиузрастанајатрогенеефекте,
 –могућегутицајатерапијенатемпоромандибуларнизглоб,
 –ефекатразличитихтиповалечењанапериодонталнаткива,
 –фактораукљученихуресорпцијукоренова,
 –могућегутицајалечењанаизражајностлица,
 –могући утицај лечења на дентофацијални изглед и есете-

тику.
7. Епи де ми о ло ги ја у ор то донт ским ис тра жи ва њи ма (35 ча

со ва)
Основнипринципиепиодемиологије:
 –преваленцаиинциденцаортодонтскиханомалија,
 –вредностпараметараупотребизаортодонтскимлечењем,
 –моделодређивањазахтевазалечењем,
 –утицајзаједницезазахтевомзалечење,
 –аспектикојипроистичуизсубјективнепотребезалечењем,
 –улогакојуиграортодонтузахтевузалечењем,
 –захтевикојипотичуизпроценадобијенихпотреба.
Ортодонтскетехнике180ч,22д,5н
1. По крет ни апа ра ти (30 ча со ва)
Знање:
 –индикација,конструкцијеиупотребепокретнихапарата,
 –могућностиограничењапоменутихапарата.
2. Функ ци о нал ни апа ра ти (40 ча со ва)
Знање:
 –индикација,конструкцијеиупотребафункционалнихапа-

рата,
 –могућностиограничењафункционалнихапарата,
 –упознавањесаразличитимврстамадизајнаиконструкција-

маразличитихфункционалнихапарата,
 –стручностуконструкцијиирепаратурамафункционалних

апарата.
3. Екс тра о рал ни апа ра ти (25ча со ва)
Знање:
 – индикације дизајна и употребе различитих типова хедги-

ра,фацијалнемаске,подбрадаккапеикомбинацијеекстраоралних
апаратаифункционалнихапарата,

 –могућностииограничењаовихапарата.
4. Де ли мич но фик сни апа ра ти (25 ча со ва)
Знање:
 – индикације примене делимичних фиксних апарата (лин-

гвални, палатинални и вестибуларни лукови, апарати за цепање
непца),

 –могућностииограничењаовеврстеапарата.
5. Фик сни апа ра ти (60 ча со ва)
Знање:
 –индикацијезаприменуфикснихапарата,
 –различитиконцептиипринципилечења,
 –могућностиограничењаразличитихтиповаапарата,
 –знањебарједногтипафикснихапарата.
Поступцимултидисциплинарноглечења70ч,9д,2н
1. Ле че ње уро дје них рас це па (20 ча со ва)
 –мултидисциплинарниприступулечењупацијентасарас-

цепима,
 –индикације,времелечења,применамултидисциплинарног

лечењапацијентасарасцепима,
 – специфични аспекти ортодонтског лечења пацијента са

расцепима.
2. Ор то донт скохи рур шко ле че ње (20 ча со ва)
 –индикацијеиприменекомбинованогортодонтскогихирур-

шкоглечења,
 – специфични аспекти ортодонтског лечења код пацијената

кодкојихјепотребнаортогнатахирургија.
3. Ор то донт скопе ри о дон тал но ле че ње (20 ча со ва)
 –индикацијеиконтраиндикацијезаортодонтсколечењекод

периодонталноугроженихпацијената,
 –специфичниаспектиортодонтскоглечењакодпериодонто-

лошкихпацијената,
 – учешће ортодонтског третмана у периодонталном стању

пацијената.
4. Ор то донт скопро тет ско ле че ње (10 ча со ва)
 –индикације и примена комбинованог ортодонтско-протет-

скоглечења,
 –специфичниаспектиортодонтскоглечења.



Специфичнипоступцилечења65ч,8д,2н
1. Во дје ње раз во ја оклу зи је (10 ча со ва)
Познавање индикација и контраиндикација за спровођење

интерцептивнихмера
2. Ор то дон ци ја код од ра слих па ци је на та (15 ча со ва)
 –индикацијеиспецифичниаспектиортодонтскоглечењакод

осраслих
 –ортодонтсколечењеодраслихпацијенатаусарадњисасто-

матологомопштепраксе
3. Кра ни о ман ди бу лар не дис функ ци је (40 ча со ва)
 –етиологијакраниомандибуларнихдисфункција
 –општемерезапобољшањекраниомандибуларнихдисфунк-

ција
 –индикацијеиконтраиндикацијезаортодонтсколечењепа-

цијенатасакраниомандибуларнимдисфункцијама
 –могућеимпликацијеортодонтскоглечењакодпацијенатаса

краниомандибуларнимдисгункцијама
 – тимско лечење пацијената са краниомандибуларним дис-

функцијама
Поступцизаочувањеоралногздравља20ч,3д,
1. Очу ва ње орал ног здра вља (15 ча со ва)
 –поступцизаоткривањеризиказапојавукаријесакодпаци-

јенатакојиносеортодонтскиапарата
 – поступци за откривање ризика за развој периодинталних

проблемакодпацијената
2. Хи ги јен ски и си гур но сни по ступ ци у ор то донт ској ор ди на

ци ји (5 ча со ва)
 –превенцијаинфекције
 –методестерилизацијеинструмената
 –поступцикодвисокоризичнихпацијената
 –контроласубстанциопаснихпоздрављепацијенатаиособља
Руковођењеордонацијомипрофесионалнаетика45ч,9д,2н
1. Ру ко во ђе ње ор ди на ци јом (15 ча со ва)
 –пројектортодонтскеординације
 – опремаиинструментинеопходниу ортодонтској ордина-

цији
2. Упо тре ба ком пју те ра (20 ча со ва)
3. Про фе си о нал на ети ка (10 ча со ва) 

6.Оралнахирургија
(36месеци)

Планспецијалистичкогстажа:
1.Општахирургија –2месеца
2.Ортопедскахирургија –1месец
3.Оториноларингологија –2месеца
4.Максилофацијалнахирургија –5месеци
5.Оралнахирургија –26месеци
a.Оралнаимплантологија2месеца(уоквирустажаизорал-

нехирургије)

Програмспецијализације

Оп шта хи рур ги ја (2 ме се ца)
Теоријсканастава општехирургије обавља се уХируршкој

клинициКБЦЗвездараиоб ухв ататемеследећихобласти:
 –преоперативнаприпремахируршкихболесника;
 –организацијарадаухируршкомблоку;
 – значај и практична примена принципа асептичног рада у

хирургији;
 –основнипринципихируршкограда;
 –материјализашавовеитехникеушивањахируршкихрана;
 –принципизбрињавањаполитрауме;
 – принципи интензивне и полуинтензивне неге хируршких

болесника;
 –принципилечењатра уматског шока;
 –поступцикардиопулмоналнереанимације.
Практична настава се обавља на Одељењу реанимације и

об ухв ата обуку из принципа интензивне и полуинтензивне неге,
укључујућииреанимацију.

На чин про ве ре зна ња
Колоквијум (обавља се на Одељењу реанимације у оквиру

хируршкеклиникегдејепроведенстаж)

Ор то пед ска хи рур ги ја (1 ме сец)
ПрактичнанаставаортопедскехирургијеобављасеуКлини-

цизаортопедскухирургијуМедицинскогфакултетауБеоградуи
об ухв ататемеследећихделатности:

 –преоперативнаприпремаболесника;
 –значајипрактичнаприменапринципаасептичнограда;
 –принципииспецифичностихируршкоградаукостима;
 –основнипринципиконзервативноглечењаобољењакошта-

но-зглобногсистема
 –принципизбрињавањатра умеиинфекцијакоштаногткива;
 – упознавање са процесом и методологијом обезбеђивања

условазазарастањакостију
 –лечењекомпликацијахируршкоградаукостима
 –принципиинтензивнеиполуинтензивненегеболесника.
Практичнанаставаортопедскехирургијеподразумеваиаси-

стенцијуприоперацијама.

Ото ри но ла рин го ло ги ја (2 ме се ца)
Практична настава оториноларингологије обавља се на

Клиници за оториноларингологију КБЦ Звездара или у другој
здравственојустановикојаиспуњавапотребнеуслове (ментора –
специјалистуоториноларингологијеиодговарајућеболничкекапа-
цитете).Ованаставаобухватаобукууоквируследећихделатности:

 –лечењеинфекцијагорњихреспираторнихпутева;
 –превенцијакомпликацијаОРЛ-инфекција;
 –хируршколечењепатолошкихлезијамаксиларнихсинуса;
 –поступцихемостазеупределуноснешупљине;
 –индикације,принципиитехникатрахеотомије;
 –дијагностикалезијаназофаринксаихипофаринкса.

Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја (5 ме се ци)
Практична настава максилофацијалне хирургије обавља се

искључивонаКлиницизамаксилофацијалнухирургијуСтомато-
лошкогфакултетауБеоградуиоб ухв атадијагностикуиучешћеу
лечењу:

 –повредамекихткивалица;
 –преломавилицаикостијулица;
 –развојнихдеформацијавилица;
 –урођенихрасцепауснеинепца;
 –болнедисфункцијеидругихпатолошкихпроменатемпоро-

мандибуларногзглоба;
 –обољењапљувачнихжлезда;
 –малигнихтуморауорофацијалномпределу.

На чин про ве ре зна ња
Колоквијум

Орал на хи рур ги ја (26 ме се ци)
Теоријсканастава(4семестра)ипрактичанрад(24месеца)

обављасенаКлиницизаоралнухирургијуСтоматолошког факул-
тетауБеограду.

Теоријсканаставаоралнехирургијеобухвата:
 – дефинисање појма и делокруга оралне хирургије као ди-

сциплине;
 –принципеасептичнограда;
 –принципехируршкоградауустима;
 –применулокалниханестетичкихраствора;
 –разноврснетехникелокалнеанестезијеуоралнојхирургији;
 –зарастањеранауустима;
 –етиопатогенезупериапикалнихлезија;
 –класификацијуиклиничкекарактеристикецистаорофаци-

јалнерегије;
 –применуметодалечењавиличнихциста;
 –утицајанатомскихфакторанаширењедентогенихинфек-

ција;
 – принципе антибиотског и хируршког лечења дентогених

инфекција;
 –оралнохируршкеаспектепацијенатаризика;
 –радиолошкекритеријумедијагностикелезијаувилицама;
 –основнепринципепланирањахируршкогвађењаимпакти-

ранихумњака;
 –техникувађењаимпактиранихипрекобројнихзуба;
 –препротетичкехируршкеинтервенцијенакоштаномткиву

вилица;



 –препротетичкехируршкеинтервенцијенамекимткивима
уснешупљине;

 –имплантацијскесистемеиимплантолошкехируршкезахвате;
 –диференцијалнудијагностикухроничнихболнихсиндрома

уорофацијалномпределу;
 – патофизиологију, симптоматологију и лечење идиопатске

тригеминалненеуралгије;
 – симптоматологију и дијагностику обољења ТМ зглоба и

принципе мултидисциплинарног лечења синдрома болне дис-
функцијеТМзглоба;

 –основнепринципефармакоседације;
 –специфичностиприменеопштеанестезијеуоралнојимак-

силофацијалнојхирургији;
 –методекардио-пулмонално-церебралнереанимације;
 –хируршкоуклањањезаосталихкореноваидругихстраних

телаумекомикоштаномткиву;
 –збрињавањетрауматскихпреломазуба;
 –дијагностикуилечењепреломадоњевилице;
 –дијагностикуилечењебенигнихтуморамекихикоштаних

ткиваорофацијалнерегије;
 –патолошкеиклиничкекарактеристике,дијагностикуиле-

чењеодонтогенихтумора;
 –карактеристикеидијагностикупремалигнихлезијауусној

шупљини;
 –хируршкаобољењапљувачнихжлезда;
 –хируршкепоступкеусклопуортодонтскоглечења;
 –постављањеиндикацијеипланирањепародонтолошкиххи-

руршкихзахвата;
 –припремуимотивацијупацијентазапародонталнехирур-

шкезахвате;
 –хируршкепоступкеусклопулечењаоболелиходпародон-

топатије
 –дијагностикуилечењезапаљењскихобољењамаксиларних

синусаиоро-антралнихкомуникација;
 –применубиоматеријалауоралнојхирургији;
 –применуласерауоралнојхирургији;
 –применукоштанихтрансплантатаухирургијиорофацијал-

нерегије;
 –изборметодалокалнехемостазеуоралнојхирургији;
 – терапију ургентних стања услед поремећаја проходности

дисајнихпутева.
 –медицинскоправниаспектитра уматологијезуба,вилицаи

кихткивауста,лицаиврата/квалификацијатежинеповреде
 –улогаоралногхирурганасуду(сведок,вештак,окривљени);
-обезбеђивањедоказа за судскипоступак, вођењемедицин-

скоправнедокументације,понашањенасуду,формаписањаизве-
штајазасудскепотребе(вештачење);

 – грађанско правна одговорност: вештачење у парничним
поступцима (нематеријална одштета  – вештачење укупнопретр-
пљенихболова,наружености,степенаинвалидитета;материјална
одштета  – вештачење вредности стоматолошког рада и протоко-
ларногпоступањаустоматолошкомраду)

Практичнанаставаоралнехирургијеобухвата:
1.рад у ам бу лан ти  –применуинтраоралнихи екстраорал-

нихтехникалокалнеанестезије;дијагностикуидиференцијалну
дијагностику оралнохируршких обољења; вађење зуба (укључу-
јућикомпликованоихируршковађење);терапијуакутнихденто-
генихинфекција;применуразноврснихмералокалнехемостазе;
контролуипраћењеуспехалечења;амбулантнеинтервенцијепа-
цијентимаризика;осталеинтервенцијеускладуспотребамарада
пријемнеамбуланте;

2.рад у хи рур шкој са ли  –хируршковађењезаосталихкоре-
нова; хируршко вађење импактираних и прекобројних зуба; хи-
руршко лечење хроничнихпериапикалнихпроцеса и радикулар-
них циста; хируршко лечење виличних циста; хируршко лечење
ороантралних комуникација и фистула; хируршко-ортодонтско
лечењезубазадржанихуницању;препротетичкеоралнохируршке
интервенцијенамекимикоштаниморалнимткивима;хируршко
лечењефренулумаилатералнихплика;хируршколечењебениг-
нихтуморамекихикоштанихткивауснешупљине;збрињавање
повредазубаиалвеоларногнаставка;уградњутрансденталнихи
ендосеалнихимпланата.

3.се ми нар ски рад (накрајуспецијалистичкогстажа)

На чин про ве ре зна ња

Колоквијумиизследећихобласти:
1.ОСНОВНИПРИНЦИПИХИРУРШКОГРАДАУУСТИМА
2.АНАТОМИЈАОРОФАЦИЈАЛНЕРЕГИЈЕ
3.СТОМАТОЛОШКААНЕСТЕЗИОЛОГИЈА
4.ДЕНТОГЕНЕИНФЕКЦИЈЕ
5.ДЕНТОАЛВЕОЛАРНАХИРУРГИЈА
6.ХЕМОСТАЗАУОРАЛНОЈХИРУРГИЈИ
7.ПРЕПРОТЕТИЧКАХИРУРГИЈА
8.МАКСИЛАРНИСИНУС
9.ХРОНИЧНИПЕРИАПИКАЛНИПРОЦЕСИИЦИСТЕ
10.ФОРЕНЗИЧКАСТОМАТОЛОГИЈА
11.ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Орал на им план то ло ги ја (2 ме се ца)

Теоретсканастава:
1. Индикације и контраиндикације за примену (уградњу)

денталнихимплантатаиплантерапије
2.Осеоинтеграција
3.Основни принципи хируршког рада код уградње дентал-

нихимплантата
4.Имедијатнаикаснауградњаимплантата
5. Преоперативни план и техника уградње имплантата у

естетскојзони
6.Принципикоштанерегенерацијеиаугментацијеалвеолар-

ноггребенапреуградњеденталнихимплантата
7.Допунскехируршкепроцедуре(синус-лифт,транспланта-

ције,ширењеицепањегребена)
8.Хируршкекорекцијемекогткиванаконуградњеимплан-

тата
9.Општипринципиоптерећењаденталнихимплантата
10.Интраоперативнеипостоперативнекомпликације
Практичнанастава:
1.Планирањетерапијенамоделима
2.Радиолошкеметодепланирањаимплантацијскизахвата
3.Практичнираднамоделима –основнихируршкипринци-

пиуградњеденталнихимплантата
4.Практичнираднамоделима –основнихируршкипринци-

пиуградњеденталнихимплантатауестетскојрегији
5.Практичнираднамоделима –основнипринципирегенера-

цијекоштаногткивапреиутокууградњеденталнихимплантата
Препријавеспецијалистичкогиспитаприлажесекаодеодо-

кументацијеевиденцијао:
1.извршенимоперацијамаиасистенцијамауоквируоралне

хирургије(каталогоперативнихлистаилисписаковеренодмен-
тора)

2.положенимколоквијумимаиз:
a.општехирургије
b.максилофацијалнехирургијеи
c.једанаестколоквијумаизоралнехирургије

КАТАЛОГЗНАЊАИВЕШТИНА

 –дијагностикаидиферцијалнадијагностикаорално-хирур-
шкихобољења/(и)

 –компликовановађењезубаитерапијакомпликацијавађења
зуба/(и)

 –терапијаакутнихдентогенихинфекција/(у)
 –анестезијаиприменаразличитихмералокалнехемостазе/(и)
 –хируршковађењефрактурираногзубаизаосталихкоренова

/10(и)
 –хируршковађењеимпактиранихипрекобројнихзуба/30(и)
 –хируршколечењеПАП(пародонтитаициста)/30(и)
 – хируршко лечење коштаних неправилности алвеоларног

гребена(гребен-торус-тубер)/10(и)
 – хируршко лечење неправилности меких ткива (плике и

френулума,лакшиоблицихипертрофијемукозе)/10(и)
 – остале хируршке интервенције: затварање синуса (и), бе-

нигнихтумора(у),мукознецисте(и),повредезубаиоколнихтки-
ва(и)/30

Напомена:(и) –изводисамостално
(у) –учествуј



7.Максилофацијалнахирургија
(60месеци)

Наставниплан
Област Трајање
Општахирургија 6месеци
Неурохирургија 2месеца
Оториноларингологија 1месец
Анестезиологијасареаниматологијом 2месеца
Ортопедијавилица 1месец
Судскамедицина 15дана
Пластичнаиреконструктивнахирургија 4месеца
Максилофацијалнахирургија 43месецаи15дана
*Стажизмаксилофацијалнехирургијеобављасеискључи-

вонаклиникама замаксилофацијалнухирургијуСтоматолошког 
факултетауБеограду,истоматолошкиходсекамедицинскихфа-
култетауРепублици.

5.7. На став ни про грам из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је

Општахирургија(6месеци)
Наставаобухвата:
 –Упознавањесавођењеммедицинскедокументације;основ-

нимхематолошкимидругимлабораторијскимпрегледима,прин-
ципимаасепсеиантисепсе,шоком,крвављењем,искрвављењем,
искрвављеношћу,методамахемостазе,трансфузијомкрви,инфек-
цијамауопштојхирургијиињиховимлечењем,дијагностикоми
основним принципима имобилизације коштаних прелома, прин-
ципима обраде неинфициране и инфициране ране, овладавањем
општехируршкетехнике.

Начинпроверезнања:
Колоквијум

Неурохирургија(2месеца)
Наставаобухвата:
 –Дијагностикуилечењекраниоцеребралнихповреда,дијаг-

ностикуилечењеудруженихповредамаксилофацијалнерегијеи
краниоцеребралнихповреда, дијагностикуи лечење  обољењаи
повреда кранинијалних нерава, савремене дијагностичке методе
унеурохирургији,ангиографија,компјутеризованатомографијаи
магнетнарезонанца.

Оториноларингологија(1месец)
Наставаобухвата:
 –УргентнастањауОРЛ –епитакса,странателауреспира-

торнимпутевима,индикације затрахеотомијуиовладавањетех-
ником трахеотомије, повреде фронтоетмоидне регије  – дијагно-
стикаилечење.

Пластичнаиреконструктивнахирургија(4месеца)
Наставаобухвата:
 –Опекотинеисмрзотине –поделаиосновнипринципиле-

чења,планирање захвата у оквирупластичнеиреконструктивне
хирургијепределалица,вилица,вратаипоглавине,локалнииуда-
љени режњеви, трансплантација коже, коштаног ткива, фасција,
нераваихрскавицесапосебнимосвртомнаприменуумаксило-
фацијалој хирургији, методе конзервативног и хирушког лечења
конгениталнихрасцепаусанаинепца.

Начинпроверезнања:
Колоквијум

Анестезиологијасареаниматологијом(2месеца)
Наставаобухвата:
 –Основнепојмовеипринципе ендотрахеалне, локалнеире-

гионалнеанестезије,општепојмовеоанестетицима,аналгетицима,
релаксантима, као и о апарату за анестезију, кардиопулмонална и
цереребралнареанимацијауакутномзастојусрцаиреспираторног
арестанатерену,утранспортуиуодговарајућојболничкојустанови,
послеоперативноинтензивнолечење,негаимониторингхирушких
болесника,методеанестезијеиреанимацијеуратнимусловима.

Ортопедијавилица(1месец)
Наставаобухвата:
 –принципеиметодеобраденајчешћихортодонтскихнепра-

вилностилицаивилица,дијагностичкепоступкеимереуобласти
превентивеитерапијеаномалијалицаивилица.

Судскамедицина(15дана)
Наставаобувата:
 – судско медицинско вештачење у стоматологији  – општи

принципи;стучнапособностиправнаподобностлекара –доктора
стоматологијезаекспертизу;предметисудскомедицинскогвешта-
чењаустоматологији;етички,моралниидеонтолошкиаспектиле-
карскогпозива(докторастоматологије);етичкаикривичнаодго-
ворностлекара;форензичкатрауматологија;вештачењетелесних
повредау кривичномпоступкуи грађанскоправнимспоровима;
вештачењеповредакраниофацијалногкомплекса;идентификаци-
јанепознатихособаинтравиталнаипостмортална;значајодонто-
стоматолошких података у идентификацији; значај медицинско-
стоматолошкедокументацијеусудскомеицинскомвештачењу.

Начинпроверезнања:
Колоквијум.

Максилофацијалнахирургија(43месецаи15дана)
Теоријсканаставаизмаксилофацијалнехирургијеобухвата:
Трауматологија:ургентнеинтервенцијекодповредаМФре-

гије –борбепротивреспираторнеинсуфицијенцијеиметодехемо-
стазе,повредемекихткива,врата,поглавинеипљувачнихжлезда
 –принципиобраде,дијагностикаиконзервативноихирушколе-
чењепреломадоње,горњевилице,зигоматичнекости,носнихко-
стијуиорбите:повредеМФрегијеудруженесакраниоцеребрал-
нимповредама,третманинфициранихповреда,каоипогрешног
срашћењаипсеудоартроза,повредезуба –тра уматскалксацијаи
фрактура зуба,преломиалвеоларног гребена,ратнеповредеМФ
регије, секундарна реконструкција меких и коштаних ткива као
последицаповреда,судскомедицнскаквалификацијаповреда: зу-
ба,мекихикоштанихткивалицаивилица.

Инфекције:акутнеихриничненеспецифичнеиспецифичне
инфекцијемекихткивалицаиврата,одонтогеногинодонтогеног
порекла –клиничкаслика,дијагностика,методеконзервативноги
хирушкоглечења,флегмонозназапаљењаподаута,образа,орите,
врата –клиничкаслика,дијагностикаилечење.

Инфекцијекоштаногткивалицаивилица:специфичнеине-
специфичнеиакутнеихроничне –дијагностикаиметодеконзер-
вативногихирушкоглечења.

Обољења параназалнихшупљина: запаљања одонтогеног и
неодонтогеногпорекла –клиничкаслика,конзервативноихиру-
школечење,ороантралнекомуникацијеифистуле,странотелоу
максиларномсинусу –дијагностикаилечење,цистеитуморимак-
силарногсинуса –дијагностикаилечење.

Обољењатемпоромандибуларногзглоба:трауматскаоштећења
ТМзглоба,акутнаихроничназапаљења,трауматскалуксација,хаби-
туалналуксацијаисублуксација,дегенеративнаобољењаТМзглоба,
анкилоза –лажнаиправа,једнострана,обострана,бенигниималигни
тумори-дијагностикаиметодеконзервативногихирушкоглечења.

Обољењапљувачнихжлезда: савременеметодедијагности-
ке: сијалографија, ехографија, сцинтиграфија, компјутеризована
томографијаинуклеарнамагнетнарезонанца,акутнаихронична
неспецифичнаиспецифичнаобољењапљувачнихжлезда,бениг-
ниималигни тумори  – дијагностикаиметоде конзервативноги
хирушкоглечења.

Обољењанерава предела лица и вилица: повреде н.Триге-
минуса, болни синдромипределалицаи вилица – дијагностика,
конзервативноихирушколечење.

Бенигниималигнитумори:методесавременедијагностике,
бенигниималигнитуморикоже,слузокожеуснешупљинеико-
штаногткивалицаивилица,бенигниималигнитумориврата,ци-
стеифистулеврата –медијалнеилатералнеметодедијагносткеи
хирушколечење.

Урођениистеченидеформитети:методедијагностикеипро-
перативне припреме  – конзервативно и хирушко лечење: проге-
нија, микрогенија, апертогнатија, алвеоларна и максиларна про-
трузија, једностранеатрофијеихипертрофијемекихикоштаних
ткивалицаивилица;стеченидеформитетикаопоследицаповре-
да, инфекција и после хирушких захвата; секундарне корекције
расцепа примарног и секундарног палатума; синдромимаксило-
фацијалнерегије.

Практичнанаставамаксилофацијалнбехирургијеобухвата:
1. Рад у амбуланти  – дијагностика и лечење инфекција ли-

цаивилица;дијагностикаповредамекихикоштанихткивалица



ивилца;дијагностикаипринципилечења,каоипостоперативни
третман бенигних и малигних тумора максилофацијалне регије;
дијагностикаиосновнипринципилечењаипослеоперативненеге
аномалијелицаивилица.

2.Раднаодељењу за тра уматологију –дијагностикаикон-
зервативнолечењеповредагорњеидоњевилицеиповредазуба;
припремаболесниказахирушколечењеаномалијазубаивилица;
послеоперативнаконтролаболесникалечениххирушкимметода-
мапреломагорњеидоњевилицеианомалијалицаивилица.

3.Радухиршкојсали –хирушколечењепреломајагодичне
кости, горњеидоњевилице; хирушколечењевиличнихцистаи
обољења максиларног синуса; препротетички хирушки захвати,
хирушколечењебенигнихималигнихтуморамаксилофацијалне
регије; хирушко лечење урођених и стечених деформитета лица
ивилица.

4.Раднаболесничкомодељењу –вођењемедицинскедоку-
ментације,клиничкипрегледииобрадаболесника,преоперативна
припремаболесника,послеоперативнанегаоперисанихболесника.

Начинпроверезнања:
Колоквијумизследећихобласти:
општахирургија,
пластичнаиреконструтивнахирургија,
хирушкаанатомијаглавеивратасаМФХпропедевтиком,
инфекције,синузитиси,цистеМФрегије,
тра уматологијаМФ регије и обољења темпоромандибулар-

ногзглоба,
деформитетилицаивилица,
обољењапљувачнихжлездаитуморимаксилофацијалнере-

гије,
предиспитниколоквијум.

КАТАЛОГЗНАЊАИВЕШТИНА

Iгрупа:
45орално-хируршкихзахвата –одстрањивањеретинираних

импактираних зуба, фрактурираних коренова зуба са остеотоми-
јом, апикотомија корена зуба, оперативно лечење одонтогених и
неодонтогенихциста.

IIгрупа:
50хируршкихинтервенција –лечењаинфекцијалицаиви-

лица,екстраиинтраоралнеинцизијеапсцесаифлегмона,хирур-
школечењесинузитисадентогеногпорекла,сијалолитектомија.

IIIгрупа:
50захватауоквирутра уматологијелицаивилица –примар-

на и секундарна обрада рана са и без реконструкције, конзерва-
тивно и хируршко лечење прелома алвеоларног наставка горње
и доње вилице, луксираних и фрактурираних и избијених зуба,
конзервативно и хируршко лечење прелома горње и доње вили-
це,хируршколечењепреломаноснихкостију,зигоматичнекости,
прелома пода орбите, секундарни хируршки захвати у циљу на-
докнадемекихикоштанихткиватра уматскегенезе.

IVгрупа:
5хируршкихзахватауциљукорекције,развојнихистечених

аномалијалицаивилица,хируршколечењехелиогнатопалатосхи-
за,остеотомијакодурођенихистеченихдизгнатија,хируршколе-
чењеанкилозаТМзглоба.

Vгрупа:
20хируршкихинтервенцијауоквирупрепротетскехирурги-

је, хируршко лечење и одстрањивањефиброматозних промена у
уснојшупљини,ресекцијафренулумаиплика,вестибулопласти-
ке, туберопластике, одстрањивање егзостоза, вестибулопластике
узупотребуслободнихтрансплантатакоже,слузокоже,хрскавице
икости.

VIгрупа:
80 хируршких интервенција у оквиру онколошке хирургије

 –биопсије,хируршколечењебенигнихималигнихтумораслузо-
кожеуснедупље,усана,пљувачнихжлезда,одонтогенихтумора,
коштанихтуморавилица,каоимекихткивалица,хируршколече-
њеметастазатуморалицаивилицаупределуврата,конзервативно
хируршколечењехемангиомалицаивилица,реконструктивнихи-
руршкизахватиуциљузатварањапостоперативнихдефекатана-
конодстрањивањабенигнихималигнихтумора.

VIIгрупа:
30хируршкихзахватауоквируреконструктивнехирургије –

примарнеисекундарнереконструкцијекожнимтрансплантатима,

примарнеисекундарнереконструкцијелокалнимиудаљенимре-
жњевима,реконструкцијадефекатаслободнимкоштанимихрска-
вичавимтрансплантатима.

III.ПРОГРАМИСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ЗАСПЕЦИЈАЛНОСТИУФАРМАЦИЈИ

1.Клиничкафармација
(24месеца)

ПЛАНСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Модул Семестар Практичнанастава

III месец(и)/ЕСПБ

ЕСПБ

Патофизиологија 3 1мес./4ЕСПБ
Клиничкафармакокинетика 5 2мес./8ЕСПБ
Извориинформацијаолековима;Фармакотерапија
засновананадоказима;Тумачењерезултатахемато-
лошких и биохемијских анализа; Биостатистика у
клиничкојфармацији;Фармакотерапијскиводичи

4 1мес./4ЕСПБ

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатера-
пију болести кардиоваскуларног и респираторног
система

12 4мес./16ЕСПБ

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатера-
пијуболестицентралногнервногсистема

6 6 4мес./16ЕСПБ

Клинички фармацеут у здравственом тиму за те-
рапијупоремећајаиболестигастроинтестиналног,
ендокриногимускулоскелетногсистема

12 4мес./16ЕСПБ

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатера-
пијуинфективнихболести;карцинома

10 4мес./16ЕСПБ

Интеракцијелекова,нежељениефектилекова 2 2мес./8ЕСПБ
Израдаспецијалистичкограда 5мес./32ЕСПБ

БројЕСПБ 30 30 120

Улаз:фармацеути(петогодишњестудије)
Дужина трајања и начин извођења: Прва два семестра (60

ЕСПБ)наставасеорганизујенафакултету.Кандидатисуупућени
накоришћењеприпремљеногматеријалазаспецијализацију.Прак-
тичнанастава,заодговарајућемодуле,којаукључујеиизрадуспе-
цијалистичкоградаспроводисеутрајањуод27месеци(120ЕСПБ).

Организатор:УниверзитетуБеограду,Фармацеутскифакул-
тет,Институтзафармакокинетику,узподршкуЕвропскеАгенције
заРеконструкцију(ЕАР).

Циљ: Унапредити компетентност (клиничког) фармацеута,
каонеопходногчланаздравственогтима,успровођењурационал-
нетерапије.

Потребназнања:
познавањесавременихприступафармакотерапијиосновних

органскихпоремећаја;
познавање терапије засноване на доказима (евиденце басед

медицинеандпхармацy –ЕБМандЕБП);
познавањеиразумевањеетиолошкихфактораифакторари-

зикаодзначајазаразвојболести/поремећаја,изборлека,праћење
терапије,

познавањеклиничкизначајнихинтеракцијалекова;
познавањепрофиланежељенихефекаталека;
применалековауспецифичнимпопулационимгрупама(де-

ца,стари,труднице,дојиље,...);
применалековакодболесникасапоремећајемрадабубрега

и/илијетре;
принципифармакоекономије;
основименаџменталекова…
Потребневештине:
спровођењерационалнефармакотерапијекористећипотреб-

но,стеченознањеивештинекомуникације(усменеиписмене);
индивидуалниприступпацијентунаосновупознавањафак-

торакојисеодносеналек,пацијента,болест/поремећај;
коришћењеизвораинформацијаолеку;
пружањесаветапацијенту;
организацијаиспровођењеодитаквалитетапруженефарма-

котерапијскеуслуге;
ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Патофизиологија
Поремећаји функције: кардиоваскуларног, респираторног,

централногнервног,гастроинтестиналног,ендокриногимускуло-
скелетногсистема.



Клиничкафармакокинетика
Одређивањережимадозирањалекова.Начиниприлагођава-

ња режима дозирања. Фактори фармакокинетичке варијабилно-
сти.Индивидуализацијатерапије.Терапијскимониторинг.Факто-
ризначајнизаклиничкафармакокинетичкаразматрања.

Извориинформацијаолековима;Фармакотерапијазаснована
на доказима; Тумачење ре зултата хематолошких и биохемијских
анализа;Биостатистикауклиничкојфармацији;Фармакотерапиј-
скиводичи

Примарни, секундарнии терцијарниизвориинформација о
лековима.Фармакотерапијазасновананадоказима.Критичкапро-
цена публикованих ре зултата клиничких испитивања. Тумачење
ре зултатахематолошкихибиохемијскиханализа.Биостатистикау
клиничкојфармацији.Фармакотерапијскиводичи.

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатерапијуболе-
стикардиоваскуларногиреспираторногсистема

Исхемична болест срца , инфаркт миокарда, атријалне фи-
брилације(4).Артеријскахипертензија,конгестивнасрчанаинсу-
фицијенција(4).Бронхијалнаастма ,хроничнеопструктивнебо-
лестиплућа(4)

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатерапијуболе-
стицентралногнервногсистема.

Епилепсија, Паркинсонова болест, Алцхајмерова болест,
мултипласклероза(4).Афективнипоремећаји,схизофренија,анк-
сиозност,поремећајиспавања(4).Мигрена,бол(4).

Клиничкифармацеутуздравственомтимузатерапијупоре-
мећајаиболестигастроинтестиналног,ендокриногимускулоске-
летногсистема.

Гастроезофагусни рефлукс, пептички улкус, инфламаторна
ииритабилна обољења гастроинтестиналног тракта (4). Болести
тиреоиднежлезде, дијабетес мелитус, контрацепција, хормонска
супституциона терапија, менопауза (4). Реуматоидни артритис,
остеоартритис,гихт,остеопороза(4).

Клинички фармацеут у здравственом тиму за терапију ин-
фективнихболестикарцинома.

Карцином дојке, карцином плућа, карцином колона, супор-
тивна/палијативнатерапијауонкологији(5).Антимикробнатера-
пија(5).

Интеракцијелекова,нежељениефектилекова
Врстеинтеракција.Истраживањеинтеракција.Клиничкизна-

чајинтеракицијалекова.Поделанежељенихефекаталекова.Зна-
чајпраћењанежељенихефекаталекова.

Материјалзаспецијализацијучине:припремљенписанима-
теријалзаснованна:релевантнимуџбеницимаизфармакотерапије,
националнимводичимазатерапију,препорученимсмерницамаме-
ђународних (европских)удружења за третманодређенихболести/
поремећаја,ревијскимиоригиналнимстручнимрадовимапублико-
ванимуводећиммеђународнимчасописима(период2000. –2006.),
анализаслучајеваизпраксе(casestudy,problembasedlearning-PBL)

Начин(и)проверестеченогзнањаиусвојенихвештина:Сва-
киодпредложенихмодуласадржиочекиванециљевеирезултате.
Наконсваког (под)модулапланирана јепроценапостигнутог(их)
циља(ева).Проценаоб ухв ата:кратка(тест)питања,анализуслу-
чајева,усменепрезентацијеслучајеваизпраксе,писанеизвешта-
ја о задатој теми (пр. критичка анализа: публикованихре зултата
испитивања,доступнихФармакотерапијскихсмерница,ре зултата
спровођењаОдита...),израдусеминарскихрадова...

Након успешно завршених модула, урађеног и одбрањен
специјалистичкоградакандидатистичузвањеСПЕЦИЈАЛИСТА
КЛИНИЧКЕФАРМАЦИЈЕ.

2.Медицинскабиохемија
(48месеци)

Проходност имају: дипломирани фармацеути-медицински
биохемичари,дипломиранифармацеутиидокторимедицине

Општициљспецијализације:
Стицање фундаменталних биолошких, биохемијскихиме-

дицинских знања  и развијање способности за примену истих у
областимедицинскебиохемијеиклиничко-биохемијскелаборато-
ријскедијагностикеприодговорунаклиничкезахтевеупроце-
су  дијагностиковања обољења и планирања и праћења терапиј-
скеобрадепацијената.Специјалистамедицинскебиохемијемора

битиоспособљензаорганизацијуируковођењелабораторијомна
свимнивоимздравственезаштите,каоидабудеконсултантле-
каруприинтерпретацијилабораторијскихре зултата,итоприиз-
бору одговарајућеглабораторијскогиспитивања, осигурањуда
анализебудуизведененанајбољимогућиначинузтачноподнет
лабораторијскиизвештај.

Специфичнициљевиспецијализације
Стицање знања и вештина из области  медицинске (кли-

ничке) биохемије, лабораторијске хематологије, лабораторијске
ендокринологије, имунологије, микробиологије и генетике кроз
познавањефундаменталних знањакаои пре-аналитичкихлабо-
раторијскихуслова,аналитичкефазелабораторијскоградасаева-
луацијомре зултатаипост-аналитичкефазелабораторијскограда
(са интерпретацијом лабораторијских резултата), лаборатиориј-
скимменаџментомиосигурањемквалитетарадауклиничко-био-
хемијскимлабораторијама.

Исходспецијализације
Послезавршенеспецијализацијеизмедицинскебиохемијеће:
I.Овладатисуштинскимзнањимаизмедицинскебиохемије
II.Знатиприменуклиничко-хемијскихпроцедурауодносуна:
1.Ранооткривањеобољењаиепидемиологијуобољења
2.Дијагнозузависноодобољења
3.Дијагнозузависноодоргана
4.Праћењевиталнихфункција
5.Праћењеодговоранатерапију
6.Одређивањеконцентрацијелековаукрви
7.Специјализованалабораторијскаиспитивања
8.Применуфункционалнихтестова
III. Знати принципе  и техничко извођење лабораторијских

метода
IV.Знатиутицајенасакупљањеичувањеузоракауодносуна:
1.Местоивремесакупљањаузорака,конзервисање,утицај

исхране,лекова,положајателаитд.
2.Избориправилнуприменуантикоагуланасаиначинтран-

спортовања
3. Бригу о узорцима, идентификацију, транспорт, чување,

утицајтемпературе,замрзавање/одмрзавање.
V.Знатиметодолошкуевалуацијуаналитичкихметодауод-

носуна:
1.Прецизноститачност
2.Референтнеметодеистатистичкопоређењеметода
3.Унутрашњуконтролуквалитетаиспољашњупроценуква-

литета
4.Аналитичкуспецифичностианалитичкуосетљивост
5.Интерферујућефакторе
VI.Знатимедицинскуевалуацијулабораторијскихтестоваи

методанаоснову:
1. Процене (препознавање могућих утицаја  поређењем са

претходним вредностима, патолошког профила резултата, екс-
тремнихвредностиитд)

2.Коришћењареферентнихвредности(утицајстарости,по-
ла,начинаживота,итд,каоивредностизаодлучивањеигранич-
нихвредности)

3.Лонгитудиналнеевалуацијетокаобољењаипраћењатера-
пије;критичнеразлике

4.Препознавањакомбинацијаналазакојисутипичнизаобо-
љења

5.Стратегијеиспитивањауодносунапостављенеклиничке
захтеве

6.Лабораторијскихизвештајасаевалуацијомналаза
7.Независногизвођењаанализаилисугестијезадаљаиспи-

тивања
VII.Знатипринципеорганизацијелабораторијеиосигурања

квалитетараданаоснову:
1.Организацијелабораторијскоградаименаџментаквалитетом
2.Проценеквалитетаметодаидобијенихподатака
3.Познавањалабораторијскогинформационогсистема
4.Едукацијелабораторијскогособља
5. Обезбеђивања сигурног рада у лабораторији и заштите

особља
6.Познавања  законских и етичких начела лабораторијског

рада
7.Познавањапринципаизахтевазаакредитацијулаборато-

рије



VIII. Бити оспособљен да практикује континуирану меди-
цинскуедукацију(КМЕ)

1.изучавањемипраћењемлитературе
2.консултацијамасаколегама
3.посећивањемнаучнихистручнихсастанака
4.израдомнаучнихистручнихрадоваисавладавањемизла-

гањаистих
Остваривањепрограма:
I.Путемдвосеместралненаставекрозпредмете:
 –Медицинскабиохемија
 –Хематологија

 –Микробиологија
 –Генетика
 –Лабораторијскименаџментидобралабораторијскапракса
II.Обављањемобавезногтрогодишњегстажаулаборатори-

јама у референтним установама под руководством именованих
ментора.

III.Самосталнимрадомкандидата:израдасеминарскихрадова,
учешћеурадионоцама,решавањезадатихпроблема,анализаслуча-
јеваизпраксе,коришћењестручнелитературеиИнтернета,итд.

IV.Израдомспецијалистичкогексприменталнограда

ПЛАНСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Трајањеспецијализације48месеци/240ЕСПБ

теоријсканастава
60ЕСПБ

специјалистичкистаж
160ЕСПБ

израдарада
20ЕСПБ

Предмет часови/ЕСПБ месеци/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
ТеоријсканасТава–9месеци
Медицинскабиохемија 150ч/30ЕСПБ
Хематологија 50ч/10ЕСПБ
Микробиологија 30ч/5ЕСПБ
Генетика 30ч/5ЕСПБ
Лабораторијскименаџментидобралабораторијскапракса 50ч/10ЕСПБ
укупно 310ч/60ЕСПБ
1ЕСПБ=5часова:Медицинскабиохемија,ХематологијаиЛабораторијскименаџмент
1ЕСПБ=6часова:МикробиологијаиГенетика
специјалисТичкисТаж–35месеци
Медицинскабиохемија 20м/90ЕСПБ
Хематологија 6м/28ЕСПБ
Микробиологија 4м/18ЕСПБ
Генетика 2м/9ЕСПБ
Лабораторијскименаџментидобралабораторијскапракса 3м/15ЕСПБ
укупно 35м/160ЕСПБ
1ЕСП=38раднихсати≈1раднанедеља
специјалисТичкирад–4месеца 20ЕСПБ
укупноЕСПБ 60 160 20

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
I.Теоријсканастава
УизвођењутеоријскенаставеучествоваћенаставнициФар-

мацеутскогиМедицинскогфакултета,каоипризнатистручњаци
изпраксе

Неопходнапредзнања
Запохађањеспецијализацијеизмедицинскебиохемијекан-

дидатморапоседоватиосновназнањаизследећихобласти:
1.Основназнањаизхемије:
 –Хомогениихетерогенисистеми,дистрибуцијаиапсорбан-

цијауодносунааналитичкесепарационеметоде.Изучавањеато-
маимолекула,специјалноуодносунастехиометријуиизотоп-
скехемијскеаспекте.

 –Познавањезаконатермодинамикеињиховаприменауана-
лизиибиолошкимсистемима.Кинетикахемијскихреакцијауод-
носунакатализованереакцијеирадиоактивноразлагање.

2.Основназнањаизбиохемије:
 –Молекуларна структура организма; метаболизам, ензими,

метаболити,  молекуларна биологија генетике, биолошкимакро-
молекули,липиди,хормони.

3.Основназнањаизмедицине:
 –Анатомија
 –Хистологија
 –Структураифункцијахуманогорганизма,законирасподе-

лесупстанциуорганизму
 –Хуманафизиологија
 –Патобиохемија,патофизиологијаипатологија
 –Фармакологија(токсикологија)
 –Микробиологија
 –Генетика(основниаспекти)
4.Основназнањаизстатистикеибиостатистике
Медицинскабиохемија –150часова=30ЕСПБ
А.Метаболизамипоремећајиметаболизма
1.Угљени хидрати:Метаболизам глукозе и регулација; ме-

таболизамирегулацијадругихугљениххидрата (нпр.галактоза,

лактоза,гликоген);Diabetesmellitusтип1итип2;друганаследна
истеченаметаболичкаобољење(нпр.неподношљивостналакто-
зу,галактоземија,обољењаскладиштења);Кетогенеза.

2.Липидиилипопротеини:Метаболизам;Наследниистече-
ни поремећаји; Обољења складиштења; Хиперхолестеролемија;
Хипо-ихиперлипопротеинемија;Карактеризацијакласичномме-
тодологијом;Аполипопротеини;Липопротеинскалипаза.

3.Протеинииаминокиселине:Метаболизам;Значајнипроте-
ини плазме (албумин, имуноглобулини, хаптоглобин, трансферин,
C-реактивнипротеин,итд);Диспротеинемија,моноклоналнекомпо-
ненте;Протеиникојипратетуморе;Наследниистеченипоремећаји
метаболизмааминокиселина;Протеиниууринуипротеинурије.

4.Нуклеинскекиселинеипурини:Метаболизам;Гихт;Дру-
гинаследниистеченипоремећајиуметаболизмупурина.

5.Порфириниипигментихема:Метаболизам;Порфирије
6.Биогениамини:Метаболизам;Катехоламини,серотонин,и

другипроизводиразградње.
7.Водаиелектролити:Метаболизам;Поремећајинатријума,

калијумаихлорида;Едемииасцити.
8. Ацидо-базна равнотежа и гасови у  крви: Ацидо-базна

равнотежаипоремећаји;Пуферскисистеми(бикарбонат,фосфат,
протеини); Henderson-Hasselbachova једначина; Ацидоза и алка-
лоза;Системибубрежнерегулације;Плућнаизменагасова;Мета-
близамкисеоника.

9.Метаболизамгвожђа
10.Витаминииелементиутрагу
11. Имуни систем: Функционисање хуморалног и целуларног

имунскогсистемаињиховарегулација;цитокини;инфламација;про-
теиниакутнефазе;Површинскиантигени;Наследнаистеченаобоље-
ња;Дефицијенцијаипрекомерностварањеимуноглобулина; Моно-
клоналнеиполиклоналнеимунопатије;Великихистокомпатибилни
комплекс;Аутоимунаобољења,алергије;Факторикомплемента.

12. Ензими: Индукција, синтеза и елиминација;  Ензимски
профиликодразличитихобољењаиутелеснимкомпартментима;
Изоензими;Дијагностичкизначај.



13.Цереброспиналнатечност (CSF): СтварањеCSFицир-
кулација;СаставCSFупоређењуна серум;Наследнии стечени
поремећајихомеостазеCSF.

14.Другетелеснетечности
15.Дигестивнитракт:Дигестивниензимиуразличитимде-

ловима дигестивног система, уклучујући егзокринефункције је-
треипанкреаса;Излучивањехлороводоничнекиселине,бикар-
бонатаижучи;Излучивањетечностииелектролита;Апсорпција;
Ггастроинтестинални хормони;Наследни и стечени  поремећаји
дигестивногтракта;Малапсорпцијаукључујућималапсорцијуви-
тамина;

16. Егзокрина функција панреаса: Акутни панкреатитис;
Хроничнипанкреатитис.

17. Јетра и билијарни тракт:Физиологија, нормална  и по-
ремећенафукција јетре;Метаболизам;Синтеза;Биотрансформа-
ција; Излучивање; Ентерохепатична циркулација; Метаболизам
билирубина и жучних киселина; Хепатитис, цироза, холестаза,
некроза.

18.Бубрезииуринарнитракт:Физиологија;Нормалнаипо-
ремећенабубрежнафункција;Излучивањесупстанциуплазмуи
урин; Брзина гломеруларне филтрације и клиренс; Активност и
ефекат диуретика; Клиренс слободне воде; Протеинурија; Акут-
наихроничнабубрежнаинсуфицијенција,нефритис,нефротски
синдром.

19. Срце и циркулаторни систем: Нормална и поремећена
циркулација;Инфарктмиокардаишок;Ензимскипрофилипроте-
иникаомаркери;Равнотежатечности;Хипертензија;Срчанаин-
суфицијенција,маркерикрви.

20.Скелетниилокомоторни систем:Функцијаиметаболи-
заммишића, кости, хрскавица, синовијална и конективна ткива;
Наследни и стечени поремeћаји;Метаболизам калцијума ифос-
фата,ВитаминД,колагенипротеополисахаридниметаболизам.

21.Ендокринисистем:Физиологија,биосинтезаикатаболи-
замхормона;Хормонскарегулација,транспортхормонаисистеми
рецептора;Функционалнипоремећајитиреоидее,паратиреоидних
жлезда,кореисржинадбубрега,ендокриногделапанкреаса,гона-
да,плацентеисистемахипофиза/хипоталамус.

22.Трудноћаиперинаталнаанализа:Анализахормона;invi-
troфертилизација;Молекуларнабиологијанаследнихпоремећаја;
Наследнаметаболичкаобољења.

23.Праћењенивоалекова:Фармакокинетика,фармакодина-
микаибиорасположивостлекова,фармакогенетика;Терапеутски
опсег;Индивидуалноодређивањевећинезначајнихлекова:дигок-
син,теофилин,антиконвулзиви,имуносупресиви.

24.Тровања:Патомеханизамвећинезначајнихтиповатрова-
ња;Познавањеприпремеичувањаузорака,правила(регулатива)
заузимање,докуметацијаиспитивањаиланцазаштите;Познава-
њестратегијезагрупнопрепознавањетровањапомоћуекстракци-
је,изолацијеиидентификације;Индивидуалнаодређивањавећине
значајних типова тровања, нпр. етил акохола, угљен моноксида,
барбитурата,бензодиазепина,трицикличнихантидепресива,мет-
хемоглобина, метил алкохола, етилен гликола, бензена, толуена,
итд.;холинестеразеуслучајуинтоксикацијеорганскимфосфати-
ма; Тестови на злоупотребу дрога; Радиоактивна изотопска ток-
сикологија;Токсикологија:LSD,опијата,канабиса,кокаинаитд.;
Професионалнатоксикологијаитоксикологијаживотнесредине.

25. Молекуларно-биолошка испитивања не-инфективних
обољења:Пренатална дијагноза урођених грешакаметаболизма;
Онкогени.

Б.Клиничкапроценалабораторијскиханализа
1.Референтниинтервалиибиолошкавариабилност
 –Генетскиутицаји,утицајиоколине,старости,пола,исхра-

не,годишњихдобаидобадана,утицајитерапеутскихагенаса
2.Предиктивневредностианалитичкихметода,дијагностич-

каосетљивостиспецифичност.
3.Дијагностичкастратегијаианалитичкициљевиупримени

клиничко-хемијскихтестова.
Ц.Аналитичкипринципиитехнике(специјализантморада

познајеаналитичкеифизичко-хемијскепринципеследећихлабо-
раторијскихтехника):

1.Општетехнике: екстрација;изборпуфера;дијализа;кон-
центровање;исољавање;ултрафилтрација;калибрационетехнике

2.Техникесепарације (гаснаи течнахромотографија, елек-
трофореза-целулозаацетат,агарозаиакриламид;имунофикација)

3.Стандарднеаналитичкетехникекаоштосутитриметрија
иосмометрија

4.Фотометеријскеметоде:спектрофотометрија(UV,видљи-
ва);атомскаапсорпција,турбидиметрија,нефелометрија,спектро-
флуориметрија,пламенаемисионаспектрометрија,итд.

5.Спектрометријскеметоде:масена спектрометрија,нукле-
арнамагнетнарезонанца,инфра-црвенаспектрометрија

6.Електрохемијскетехнике:јон-селективнеелектроде
7.Техникезаанализупротеинаидругемолекуларнесепараци-

онетехнике:екетрофореза,хроматографија,ултрацентриуфугирање
8. Технике за анализу нуклеинских киселина: амплифика-

ција,испитивањемутацијаиекспресијегена;принципииметоде
DNKиRNKизолације;PCR

9.Имунохемијскетехнике:имунохемијскаанализапротеина
(имуноелектрофореза, имунофиксација, имунонефелометрија и
турбидиметрија);имунолошкеидругетехникекојекористераз-
личите обележиваче; хомогена и  нехомогена имуноодређивања;
ензимскоимуноодређивање;

10. Технике које користе радиоактивне изотопе: физички
принципистабилнихирадиоактивнихизотопа;техникедетекције
радиактивности-бројачи;јединицерадиоактивности;концептфи-
зичког и биолошког полувремена-зивота; лабораторијски хазард,
законскарегулативачувањаиодлагањарадиоактивногматеријала.

11.Ензимскаанализаиметодеодређивањасупстрата:мето-
демерењаензимаиизоензима(статичкиикинетичкипоступак);
стандардизацијаиоптимизацијаметода;стабилностензима;имо-
билиозованаензимскаодређивања.

12.Познавањеаналитичкихинструменатаи принципаева-
луацијеопреме

13.Познавањеелектронскеобрадеподатака
Хематологија –50часова=10ЕСПБ
A.Основнахематологија
Општаморфологијакрвнихћелијауперифернојкрви,бро-

јањећелија
1.Аутоматизацијаухематологији
Одређивање броја леукоцита, еритроцита и тромбоцита у

крви на хематолошком бројачу, мануелно одређивање леукоцита
и тромбоцита, израчунавање апсолутних вредности, концентра-
цијахемоглобина,еритроцитнииндекси;принципи3-diffи5-diff
технологије хематолошких бројача, одређивање леукоцитарне
формуле 3- и 5-diff технологијом, критеријуми за микроскопску
евалуацију размаза периферне крви; референтни интервали за
хематолошке параметре, контрола квалитета на хематолошким
бројачимаиBull-оваанализа;мануелноиаут оматскоодређивање
броја ретикулоцита; интерпретација ре зултата аутоматског има-
нуелногодређивањабројаиморфологијекрвнихћелија,препору-
ченипоступциобрадеабнормалногузоркаииздавањере зултата,
корелација ре зултата са размазом периферне крви и клиничком
сликом.

2.Анализаразмазаперифернекрви
Израда размаза периферне крви, стандардна и специјална

бојењакрвногразмаза,микроскопскаевалуацијанормалногиаб-
нормалногкрвногразмаза(морфологијаеритроцита,леукоцитаи
тромбоцита), артефакти у анализи морфологије леукоцита, ери-
троцитаитромбоцита,интерпретацијаре зултатаукорелацијиса
ре зултатиманахематолошкомбројачу.

B.Специјализовани лабораторијски тестовиу хематологији
саосновамаимунохематологије

Морфологија крвних ћелија у костној сржи и хематопоеза,
матурацијаеритроцита,леукоцитаитромбоцитаукостнојсржи,
цитокиникаорегулаторнифактори еритропоезе, испитивањека-
рактеристикаиабнормалностикрвнихћелијаflow-цитометријом,
типизацијаTиBлимфоцита, тромбоцитна антитела, типизација
леукоцитнихиткивнихантигена,испитивањећелијскихмаркера
применоммоноклонскихантитела,имунофлуоресцентнеметоде.

1.Поремећајилеукоцита
Морфолошка,цитохемијска,имуноцитохемијска,молекулар-

наицитогенетскаиспитивањаудиференцијалнојдијагнозиакут-
них и хроничних леукемија, лимфома, мијелопролиферативних
и мијелодиспластичних обољења. Рутинска flow-цитометријска
евалуација леукоцита (површински и интрацелуларни маркери),
принципифлоw-цитометријскеанализесубкласалимфоцита,ин-
терпретацијаре зултатаflow-цитометријеукорелацијисацитохе-
мијскимиимуноцитохемијскимиспитивањима.



2.Поремећајиеритроцита
Патофизиологија и карактеристични лабораторијски налази

унормоцитној,микроцитнојимакроцитнојанемији,метаболизам
гвожђаилабораторијскадијагностикастатусагвожђауорганизму,
недостатакБ12ифолнекиселине,синтезаиразградњахемоглоби-
на,електрофорезахемоглобина,хемоглобинС,хемоглобинопатије
италасемије,flow-цитометријскаанализафеталногхемоглобина,
патофизиологијаилабораторијскадијагностикауинтраваскулар-
ној и екстраваскуларној хемолизи, ензими у еритроцитима, на-
следнасфероцитоза,порфирије,хемохроматоза.

3.Поремећајитромбоцита
Патофизиологија тромбоцитопенијеитромбоцитозеуреак-

тивнимималигнимпроцесима,имунатромбоцитопенијаитром-
ботичка тромбоцитопенијска пурпура, улога тромбоцита у крва-
рењуитромбози,клиничкизначајиопштипринцирииспитивања
функцијетромбоцита,патофизиологијанаследнихистеченихпо-
ремећајафункцијетромбоцита, агрегацијатромбоцитаиослоба-
ђање серотонина, лабораторијски тестови  кодразличитих типо-
вавонWilenbbrad-овеболести,поремећајифункцијетромбоцита,
антитромбоцитна терапија, испитивање тромбоцитних антитела
flow-цитометријом.

Ц.Општахемостаза
Молекуларне основе коагулације крви, процес коагулације

крви (спољашњи,унутрашњиизаједничкипут),улогавитамина
К, регулација коагулације, инхибитори коагулације и патолошки
инхибитори коагулације, фибринолиза и инхибитори фибрино-
лизе,поремећајихемостазе,патофизиологијаартеријскеивенске
тромбозе, стандардне процедуре узорковања крви у хемостази,
утицајначинаузорковањаихематокританаантикоагулацијуузор-
казатестовехемостазе,врстегрешака,општипринципиscreening
коагулационихтестова(PT,аPTT,фибриноген,ТТ)итестовидру-
гелиније,дијагностичкитестовизаоткривањекрварењаитром-
бозе,DIK.

Д.Специјализованилабораторијскитестовиухемостази
Аутоматизацијаулабораторијамазахемостазу –коагуломе-

три. Дијагностички алгоритми у испитивању поремећаја хемо-
стазе, испитивање фактора коагулације, лабораторијски тестови
за идентификацију лупус антикоагуланса и антифосфолипидних
антитела, утицај цикулишућих антикоагуланаса и инхибитора
тромбинанакоагулационетестове,принципимолекуларнеанали-
зе FV Leiden, протромбина Г20210А, и метилен-тетрахидро-фо-
лат-редуктазе(MTHFR),принципифункционалнихиантигенских
тестовазаодређивањепротеинаизантикоагулантногифибрино-
литичкогсистема,тестовизаиспитивањехиперкоагулабилности,
праћењеефекатаантикоагулантнетерапије,терапијехепариноми
фибринолитичке терапије, резистенцијанахепаринихепарином
изазванатромбоцитопенија,лабораторијскадијагностикахемофи-
лија,испитивањетромбофилија.Контролаквалитетаухемостази.

Е.Основитрансфузиологије
Сакупљањекрви,чувањекрвиикрвнихдериватазатрансфу-

зију,припремакрвнихдеривата,организацијадавањакрвиикрв-
нихдеривата,типовикрвнихгрупа,АБОиРхсистем,аглутиноген
Д,тромбоцитнаигранулоцитнаантитела(алоантитела,аутоанти-
телаиисоантитела,лековимаизазванаантитела),врстекрвнихде-
ри ватаииндикацијезањиховупримену,компликацијепритран-
сфузији,етиологијаипоступаккодпосттрансфузионихреакција,
применаплазмаферезе.

Микробиологија –30часова=5ЕСПБ
1.Општиаспектибактериологије:
2.Дијагностичкепроцедуре:
3. Бактерије и вируси (бактерије и вируси код бактериоло-

шкихивируснихсиндромаилиобољења,саглавнимдиференци-
јалнимразликама);

4.Вируси:
5.Бактериолошкиивируснисиндромиилиобољења:епиде-

миологија, главни клинички знаци,  основа биолошке дијагнозе,
терапија.

6.Антителаиантивиралниагенси
Медицинскапаразитологија(укључујућимикологију)
1.Епидемиологија,главниклиничкизнаци,основазабиоло-

шкудијагнозу(описпаразитаигљивицабезбиохемијскихкарак-
теристика)

2.Уобичајенетехникезаидентификацијупаразитаигљивица
3. Имунолошко и молекуларно дијагностиковање  паразит-

нихимиколошкихобољења.

Генетика –30часова=5ЕСПБ
1.Цитогенетика
2.Молекуларнагенетика
3.Репродуктивнамедицина:анализасперме; invitroферти-

лизација
Лабораторијскименаџментиосигурањеквалитета –50часо-

ва=10ЕСПБ
1. Лабораторијска орагнизација и менаџмент квалитетом:

организација клиничко-биохемијске лабораторије, укључујући
рутински и хитну лабораторију;  избор радних процедура, пла-
нирањеулабораторији,изборопремеиметода,познавање„cost
benefit”анализе,ценакоштањатеста;реагенсииапарати,избор,
извориснабдевања,техникепроценеквалитетаопремеиреагена-
са;годишњиплановипотребалабораторије;извештавањеообиму
посла.

2.Извештајилабораторијскиханализа;
3.Проценаквалитетаулабораторији;Увођењеконтролеква-

литетарада,праћењеипроценаизвођењаисте;
4. Примена лабораторијске статистике (средња вредноист,

медијана,стандарднадевијација,стандарднагрешка,анализава-
ријансе,F-тест,T-тестине-параметарскастатистика;Регресиона
анализа;Методепоређења;Одређивањереферентнихвредности;
изборузорка,величинаузорка,статистичкаанализа;параметарске
ине-параметарскеметоде;

5.Побољашањепродуктивностииефикасностиулаборато-
рији.

6.Управљањелабораторијскомтехнологијом.
7.Применастандардаинормативаулабораторији.
8.УправаљањеPoint-of-Careиспитивањима.
9.Спровођењезаштитенарадуулабораторијиодхемијских,

физичкихибиолошкиххазарда.
10. Управљање подацима: медицинска информатика, про-

слеђивањеподатака, телекомуникације, презентација и руковање
лабораторијскимподацима(изборјединица,изгледисадржајиз-
вештаја).

11. Стратегија ефикасности лабораторијског испитивања:
дијагностичка осетљивост, специфичност и ефикасност тестова,
ROC крива; Медицина заснована на доказима и дијагностички
процес.

12.Идентификацијапитања:улогалабораторијскогиспитива-
њауунапређењуздравственогисходаупацијента.Односизмеђу
тестаиисхода.Мерењеисхода.Планиспитивањаиквалитетдо-
каза.

13.Претраживањелитературеирелевантнихбазаподатака.
Анализаипрезентацијаподатака.Систематичнипрегледничлан-
циулабораторијскојмедицини:потенцијалнемогућности,прин-
ципиитешкоће.

14.Економскапроценадијагностичкогтеста.Од доказадо
протокола.Улогаклиничкогпреиспитивања.

15.Сталноупознавањесапринципималабораторијскемеди-
цинезаснованенадоказимаиедукацијаособља.Применаприн-
ципалабораторијскемедицинезаснованенадоказимаурутинској
пракси.

16.Едукацијалабораторијскогособљаиписањеиодржавање
процедурасистемаквалитета.

17.Упознавањесаначинимаконтинуиранемедицинскееду-
кације(учествовањенасеминарима,стручниминаучнимсастан-
цима,дискусијасаколегама,презентацијаре зултатарада,праће-
њестручнелитературе).

18.Основнопознавањеклиничкеепидемиологије.
19.Применазаконскеиетичкерегулативе:спровођењеула-

бораторији,етичкиаспектииконвенцијеприизради,интерпрета-
цији,извештавањуикоришењумедицинско-лабораторијскихпо-
датака.

20.ПознавањеISOстандардаипринципа:серија ISO9000;
ISO17025;ISO15189;

21.Акредитацијалабораторије:увођењеулабораторију,одр-
жавањесистемаменаџментаквалитететом.

Специјалистичкистаж –35месеци
Специјалистичкистажсеобављаулабораторијамаурефе-

рентним установама под руководством именованихментора, а у
сарадњиса клиничкимтимовимаидругимконтактимасакори-
сницималабораторијскихуслуга,учествовањемнаклиничкимсе-
минаримаидискусијамаоклиничкимслучајевима.



Медицинскабиохемија –20месеци=90ЕСПБ
А.Апаратииинструменти
Специјализантмора да овлада радоми применом следећих

апаратапокатегоријамаважностиА,БилиЦ:А –обавезнозасве
специјализанте,БиЦ –изборнисадржајипремазахтевукандида-
таиустановеизкоједолази

1.Аут оматскепипетеипипетори(А)
2.Општалабораторијскаопрема:центрифуге,воденакупати-

ла,ваге,микроскопи,пХметри(А)
3.Апаратизаприпремуводе;дејонизатори,реверзнаосмоза;

методезапроверуквалитетаводе(А)
4.Спектрофотометри,рефлектрометриинефелометри(А)
5.Flemфотометри(емисионаиатомскаапсорпција(А)
6.Јонселективнианализатори:електролитиидругепримене(А)
7.Гаснианализатори(А)
8.Апаратизаелектрофорезуидензитометри(А)
9. Аутоматски и семи-аутоматски анализатори за клиничку

хемију,хематологију,хемостазуиразличитеимунолошкетехни-
ке(нпр.Хемилуминисценција,флуоресцентнаполаризацијаитд.),
типа:дискректни,центрифугални,радномаццессибатцх;сакасе-
тамаифилманализатори(А).

10.PCRциклериидругеамплификационетехнике(А)
11.Осмометри(А)
12.Флуорометри(А)
13.HPLC(А)
14.Малиапаратиза дислоциранелабораторијеи„point-of-

care”испитивања(А)
15.Гаснихроматографи(Б)
16.Сцинтилационибројачи(Б)
17.Инфра-црвениспектрометар(Б)
18.Апаратуразаизоелектричнофокусирање(Б)
19.Ултрацентрифуге(Ц)
20.Масениспектрометар(Ц)
21.Биосензори(Ц)
22.Flow-цитометри(Ц)
23.Амино-анализатори(Ц)
24.Електронскаспинрезонанца(Ц)
25.Нуклеарнамангнетнарезонанца(Ц)
Б.Знањаивештинеуобластимедицинскебиохемије –ана-

литичкеметоде
Програмсереализујеуздравственимлабораторијамаодгова-

рајућегнивоа –значајностреализацијеозначенајестепеномА,Б
илиЦ:А –обавезнозасвеспецијализанте,БиЦ –изборнисадр-
жајипремазахтевукандидатаиустановеизкоједолази

Diabetesmellitus
Глукоза,HbA1c,фруктозамин(А),Ц-пептид(Б),глукагони

соматостатин(Ц),Кетониукрвииурину(А)
Липидиилипопротеини
Холестерол, триглицериди, ХДЛ-холестерол, ЛДЛ-холесте-

рол,аполипопротеинАиБ,апоЕирецептори(А),Липопротеин
(а),лецтитин:холестеролацилтрансфераза(LCAT)(Б),Електрофо-
резалипопротеина(Ц)

Протеинииаминокиселине
Укупни  протеини у серуму и урину, албумин, електрофо-

реза; моноклонске гамапатије; имуноглубулини (IgG, IgA, IgM),
комплемент, уринарнимикроалбумин,Ц-реактивни протеин (А),
Специфичнипротеини:простатаспецифичниантиген(PSA),кар-
циноембриогени антиген (CEA), алфа-фетопротеин (AFP), хори-
они гонадотропин (CG) (А), Алфа-1-антитрипсин; фибриноген;
криоглобулини; хаптоглобин; трансферин; имуноглобулин IgE,
алергенспецифичниIgE,хепатитисА,BиCсерологија (Б),Хе-
мопоексин;бета-2-микроглобулин,имуноглобулин IgD;циркули-
шућиимуникомплекси(Ц),Скринингаминокиселина:хрома-
тографија;цистеин/цистин;хомоцистеин;фенилаланион/тирозин,
(PKU)(Ц);Хидроксипорлин;аминоацидемијарачвастихамино-
киселина(Ц)

Нуклеинскекиселинеипурини
Мокраћнакиселина;
Порфириниипигментихема
Порфирини (квалитативно) (А), Порфирини (квантитатив-

но);порфобилиноген;делта-аминолевулинскакиселина(Б)
Биогениамини
Метанефрини,катехоламини,VMA(А)
Водаиелектролити

Електролити: натријум, калијум, хлорид, бикарбонат, укуп-
нии јонизованикалцијум,фосфор(неоргански),магнезијум(А),
Осмолалитет(А);Мерењеинтраћелијскихелектролита(Ц)

Ацидобазна-регулација
Параметриацидо-базнерегулације(А):гасовиукрвииpH;

карбоксихемоглобин(CO),МetHb,засићењеО2(А);Лактат(А)
Гвожђеихемоглобин
Гвожђе у серуму, капацитет везивања, засићење гвожђем,

трансферин,феритин(А);Хемоглобини:сулфхемоглобин,техни-
кераздвајањахемоглобина,молекуларнадијагноза(А)

Витаминииелементиутрагу
Б12, фолат, Сцхиллингов тест (А); Аскорбинска киселина

(Б);Пиридоксин(B6),витаминА,каротен,витаминК(Б);Бакар,
цинк(Б);Холекалциферол/вит.Диметаболити(Ц)

Имунисистем
Имуноглобулини IgA, IgG, IgM (А); Bence-Jones протеину-

рија, криоглобулини (А); Имуноглобулин IgD, IgE, алерген спе-
цифичниIgE,RASTиспитивање(Б);CD4/CD8ћелије(Б);Систем
комплемента(Б);HLAсистем(Ц);КвантификацијаIgGподгрупа
(Ц);Моноклонскаантитела(А)

Ензими
Алкалнафосфатаза,амилаза,креатинкиназа,гама-глутамил-

трансфераза,лактатдехидрогеназа,липаза,протромбин(време
коагулације),аминотрансферазе(ALTиAST)(А);Ацетилхолине-
стераза; ангиотензин конвертинг ензим (ACE); псеудохолинесте-
раза; 5,-нуклеотидаза; глукоза-6-фосфат дехидрогеназа; и други
еритроцитни ензими; CK изоформе; имунореактивни трипсино-
ген; химотриписин; изоензими амилазе; мактоамилаза; изоензи-
ми(LDK,CK,ALP)(Б);Алдолаза;Хексозаминидаза(TaySachs);
сфингомијелаза (Niemann Pick); Фенотипизација псеудохолине-
стеразе;пируваткиназа,итд.(Ц)

Ликвор
Глукоза,протеин,олигоклоналнетраке,специфичниимуно-

глобулини,ензими,IgG/албуминоднос(А)
Гастроинтестиналнитрактипанкреас
Панкреасниензими (амилаза, липаза) (А);Имунореактивни

трипсин (Б); Гастроинтестинални хормони (Б); Анализа фецеса
(Б); Карциноембриогени антиген (Б); Анализа желудачнох садр-
жаја(Ц);Пируват(А)

Јетра
Билирубин  – укупни, коњуговани (директни), микро (педи-

јатриски) (А); Ензими (AST,ALT,AP, ГГT) (А); 5-нуклеотидаза,
лактатдехидрогеназа(Б);Серумскипротеини,алфа-протеин,иму-
ноглобулини(А);ПротромбинивитаминК(Б);Жучнекиселине
(Б);Амонијак (Б);Лецитинхолестерол:ацилтрансфераза;липо-
протеинX(Ц)

Бубрегиуринарнитракт
Анализаурина –квалитативноиквантитатаивно(А);Кетон-

скатела(укрвииурину)(А);Протеинурија(А);Уринарнилизо-
зим (Ц);Креатинини уреа у крви (А);Мерењебрзине гломеру-
ларнефилтрације(А);Клиренскреатинина(А);Концентрациони
тестови(А);Хроматографијааминокиселина(цистеин/цистин;хо-
моцистеин;фенилаланин/тирозин,(PKU)(Б);Анализабубрежног
каменца(А);Бета-2-микроглобулин(Б);Ензимиуурину(Ц)

Срчанимаркери
CK-MB,CK-изоформе,тропонин,миоглобин,хомоцистеин(А)
Мишићно-скелетниире уматскипоремећаји
Хематолошки,микробиолошкиилисеролошкилабораториј-

ски тестови (Б); Серумски калцијум, фосфор, серумски ензими,
мокраћнакиселина(А);Антинуклеарнаисроднаантитела,имуно
комплекси,испитивањесиновијалнетечности(Б)

Обољењакостију
Калцијум,магнезијум,неорганскифосфатусерумуиурину

(А);Паратиреоиднихормон,калцитонинивитаминД(А);Остео-
калацинипиридинолинкрослинкс(Б)

Хормони
hCG(тестнатрудноћу),квантитативниhCG,тироксин(T4)

ислободнитироксин,тиротропин(TSH),тријодтиронин(укупни
Т3)ислободниТ3,кортизол(уплазмииурину)естрадиол,тесто-
стерон, дехидроепиандростерон сулфат (DHEA-S), прогестерон,
фоликулостимулирајући хормон (FSH), лутеинизирајући хормон
(LH),пролактин(PRL),хормонраста(hGH),инсулин(А);17-хи-
дроксипрогестерон; 11-деоксикортизол; кортикотропин (ACTH):
алдостерон; гастрин; ренин; Ц-пептид; глукагон; паратиродини



хормон (ПТХ); SHBG; андростенедион; некоњуговани естриол
(Б);Тироглобулин;cAMP;реверсниТ3,cGMP,калцитонин;корти-
котропинрилизингхормоне(CRH-CRF);простагландини;ендор-
фини; естрогенски и прогестеронски рецептори; соматостатини;
соматомедини; атријалнинатриуретскипептид; антитела заТSH
рецептор; антиteла панкреасних острваца; антидиуретични хор-
мон (ADH); метапиронски супресиони тест; биорасположивост
тестостерона(Ц)

Амнионскатечност
Билирубин, алфа-фетопротеин, Лецитин/сфингомијелин од-

нос;тестфеталнезрелостиплућа(Б)
Ниволековаукрви(TDM)
Ацетааминофен, аминоглукозиди,фенобарбитал,фенитоин,

салицилати,карбамазепин,етанол,прокаинамидиNAPA,дигок-
син, литијум, валпроична киселина, циклоспорин, такролимус
(А); Потенцијални утицај лекова на  интерпретацију ре зултата
анализа (А);Квалитативнои квантитативно  доказивање  трова-
њалековимаузимањедрога(Б);Откривањетровањаметанолом,
етиленгликолом,оловом,угљенмоноксидом(А);органосфорним
једињењима(холинестераза)(Б).

Туморскимаркери
Ензими као туморски маркери: кисела фосфатаза, алкална

фосфатаза, LDH, други ензими  (Ц); Други туморски маркери;
CEA,AFP,hCG,PSA,CA19-9,CA125,CA15-3,NSE,тироглобу-
лин,другиантигени(АиБ);Киселафосфатаза(Ц)

Молекуларно-биолошкаиспитивања
ПринципиPCR,Northern,Southern,Wеsternблотови;испити-

вањенајчешћихобољења(HFE,CF)
Функционалнитестови
Другаодређивања
Хлориди(зној)(Б);Оксалат(Б);Шећериуурину(галактоза,

латоза);хроматографијаурина(Б);Хондроитинсулфат(Ц);Кре-
атин(Ц)

Хематологија –6месеци=28ЕСПБ
Узорковање у хематологији и хемостази, микроскопско од-

ређивање леукоцита и тромбоцита, одређивање хемоглобина,
принципи рада хематолошких бројача, одређивање крвне слике
на хематолошкомбројачу, интерпретација ре зултата, утврђивање
псеудотромбоцитопеније,израдакрвногразмазаиодређивањеле-
укоцитарнеформуле,одређивањецелуларностикостнесржи,спе-
цијалнацитохемијскабојењаразмазакостнесржизапрепознава-
њетиповаћелија(PASбојење,Sudan-blackбојење,пероксидазаи
естеразабојење,киселафосфатазабојење,алкалнафосфатазабо-
јење,бојењесидеробласта),корелацијаналазаразмазапериферне
крви саморфологијомразмаза костне сржи, одређивањеретику-
лоцита,одређивањеседиментацијееритроцита,испитивањефунк-
цијетромбоцита,агрегацијатромбоцита,одређивањетромбоцит-
ног фактора 4, бета-тромбоглобулина, серотонина; спровођење
контролеквалитетанахематолошкомбројачу.

Одређивање протромбинског времена, активираног парци-
јалногтромбопластинскогвременаитромбинскогвремена;одре-
ђивањефибриногена,одређивањефакторакоагулације,одређива-
њепротеинаC,APCрезистенције,протеинаS,антитромбинаIII,
плазминогена,FDP,Д-димера,лупусантикоагуланса,антифосфо-
липиднихантитела,хепарина;интерпретацијаре зултата;спрово-
ђењеконтролеквалитетанакоагулометру.

Сакупљањеичувањеузоракакрвизасеролошкаиспитивања,
општи принципи серолошких техника, технике одређивања крв-
нихгрупа,директниииндиректниантиглобулинскитест,контро-
ла квалитета антиглобулинских реагенаса, имунофлуоресцентни
антиглобулинскитест.

Микробиологија –4месеца=18ЕСПБ
1.Општиаспектибактериологије:биолошкиузорцикодин-

фективнихобољења;дефиницијаинфекцијеиинфективнихобо-
љења:природнибактериолошкиекоситем;патогеностбактеријаи
вируса,дисфункција;општаепидемиологијаинфекцијеиинфек-
тивнихобољења.

2. Дијагностичке процедуре: избор и узимање узорка (крв,
урин,спутум,фецес,друго);обрадаузорака:размаз,бојење,кул-
туреукључујућићелијскукултуру,осетљивостиспитивања,детек-
цијаантигена;уобичајенетехникезаидентификацијумикробаи
вируса(главнедиференцијалнекарактеристике);молекуларноби-
олошкетехникезакарактеризацијумикробаивируснихагенаса;
бактериолошкаивиралнасерологија

3.Бактеријеивируси(бактеријеивирусикодбактериолошких
и вируснихн синдрома или обољења, са главним диференцијал-
нимразликама);Бактерије:NeisseriagonorrhoeaaiN.Meniningitidis,
Staphylococcusaureus,Streptococcuspyogenes,Escheriachiacoli,Salm-
nonella,ShigellaидругеЕнтеробактерије;Vibrocholerae,Pseudomo-
nasaeruginosa,Haemophilusinfluence,Clostridumperfrigens,C.Tetani,
Bacteroidoidesspp,Listeriamonocytogenes,Legionella,Mycobacterium
tuberculosisidruge,Treponemapallidum,Chlamydiae,Mycoplasma,itd,;

4.Вируси:херпес(херпессимплеx,херпесварицелле,цyто-
мегаловирус,EpsteinBarrвирус);хепатитисА,B,C,D,Е:хумани
имунодефицијентни вирус; ентеровируси (полиовирус); рубела,
заушке; богиње, цоронавирус, аденовирус, ротавирус, папилома-
вирус,беснило,итд,

5.Бактериолошкиивируснисиндромиилиобољења:епидемио-
логија,главниклиничкизнаци,основабиолошкедијагнозе,терапија.

6.Антителаиантивиралниагенси
Медицинскапаразитологија(укључујућимикологију)
1. Епидемиологија, главни клинички знаци, основа за био-

лошкудијагнозу(описпаразитаигљивицабезбиохемијскихка-
рактеристика),третман:амебе,маларија,токсоплазмоза,интести-
налне,хепатичнеиуринарнехелминитијазе,гљивичнеинфекције
(Candida albicans), инфекције аспергилусом,  дерматофитне ин-
фекције,лајшманиозе,ехинокоус,пнеумоцистозе;

2.Уобичајенетехникезаидентификацијупаразитаигљивица
3. Имунолошко и молекуларно дијагностиковање  паразит-

нихимиколошкихобољења.
Генетика –2месеца=9ЕСПБ
1.Цитогенетика
2.Молекуларнагенетика
3.Репродуктивнамедицина:анализасперме; invitroферти-

лизација
Лабораторијскименаџментиосигурањеквалитета –3месе-

ца=15ЕСПБ
1.Успостављањемоделаорганизацијелабораторије.
2.Методеимоделиизрачунавањелабораторијскепродуктив-

ностиособља.
3.Израчунавањеценекоштањаанализе.Израдакомуникаци-

онихобразаца –начинипрезентације.Моделизборалабораториј-
скогтеста;

4.ФормулацијапитањапремаP(P)ICOстратегијииизборди-
зајнаиспитивањакојинанајбољиначиндајеодговорнаовапитања.

5. Критичка процена дијагностичких испитивања уз кори-
шћењестандардизованелистезапроверу.

6.Израчунавањеразличитихпараметарадијагностичке тач-
ностиињиховаинтерпретација.

7.Критичкапроценасистематичкихпрегледнихчланака.
8.Критичкапроценалабораторијскихводича.
9.Избориприменастандардаулабораторији.
10.Изрададокуменатасистемаквалитета-упутство,проце-

дура,запис.

3.Токсиколошкaхемијa
(36месеци)

Проходностимају:
дипл. фармацеути, дипл. фармацеут-медицински биохеми-

чари,дипл. студентиПМФ-адипл.хемичариидипл.физико-хе-
мичари, инжењери технологије, инжењери пољопривреде, дипл.
биолози,тј.свикојимајеодобренаспецијализијаодстранеМин-
старстваЗдрављаРС.

Концепција:
Специјализација из токсиколошке хемије изводи се у току

тригодине,односно36месецииоб ухв ататеоријскунаставу,спе-
цијалистичкистажиизрадуиодбрануексперименталногспеција-
листичкограда.

Циљ:
Теоријскоми/илипрактичномнаставом(токомдеветмесеци)

кандидатстичеширазнањаивештинеизОпштетоксикологијеи
Токсиколошке хемије као и најзначајнијих области токсикологи-
је:професионалне,судске,клиничкеиекотоксикологије.Стручну
обукустичекрозпраксу(24месеца).

Исход:
Могућност квалификованог рада у различитим областима

токсикологије.



ПЛАНТЕОРИЈСКЕИПРАКТИЧНЕНАСТАВЕ
Трајањеспецијализације36месеци/180ЕСПБ

9месеци
теоријсканастава

24месеца
специјалистичкистаж

3месеца
израдарада

ПРЕДМЕТ ЕСПБ Бр.месеци/ЕСПБ Бр.месеци/ЕСПБ
ТЕОРИЈСКАНАСТАВА –9месеци

Статистика 5 
Инструменталнеметоде 8
Патофизиологија 10
Општатоксикологија 5
Токсиколошкахемија –специјалнидео 15
Професионалнатоксикологија 4
Екотоксикологија 4
Судскамедицина 4
Клиничкатоксикологија 4
Семинарскирад 1
Одабранапоглављафизиологијеиимунологије
(само за здравствене сараднике) 7

ПРАКСА –24месеца
Екотоксикологија 6/30
Професионалнатоксикологија 6/25
Судскатоксикологија 6/25
Клиничкатоксикологија 6/25

ИЗРАДАСПЕЦИЈАЛИСТИШКОГРАДА –3месеца
Специјалистишкирад 3/15
БројЕСПБ 60 105 15

УкупноЕСПБ 180
Вредност1ЕСПБ 1ЕСПБтеоријскенаставе=4часа

1ЕСПБпраксе=1раднанедеља(пунорадновреме)

ПРОГРАМТЕОРИЈСКЕНАСТАВЕ
1.Статистика(20часова)
Евалуација аналитичких метода. Одређивање непреци-

зности. Одређивање нетачности. Лимит детекције. Линеарност.
Процена интерференција. Поређење метода. Метода стандард-
ногдодатка.Циљевианалитичкогквалитета.Мернанесигурност.
Осигурањеквалитетаиконтролаквалитета.Основнеоперацијеу
статистичкомсистемуквалитета.Контролнаправила.Спољашња
контролаквалитета.

2.Инструменталнеметоде(32часа)
Инфрацрвена спектрофотометрија (IR), масена спектроско-

пија (MS),  нуклеарна магнетна резонанца (NMR), атомска ап-
сорпциона спектрометрија (AAS), атомска емисиона спектроме-
трија (AES), гасна хроматографија (GC), течна хроматографија
(HPLC), гасна хроматографија са масеном детекцијом (GC-MS),
течнахроматографијасамасеномдетекцијом(HPLC-MS),одабра-
неелектрохемијскеметоде,одабранеимунолошкетехнике.

3.Патофизиологија(40часова)
Дејство биолошких и етиолошких фактора. Запаљење.Ма-

лигнатрансформацијаираст.Поремећајипрометаводеиелектро-
лита. Поремећаји метаболизма органских материја. Поремећаји
ацидо-базнеравнотеже.Поремећајифункцијекардиоваскуларног
система. Поремећаји дисања. Поремећаји бубрежних функција.
ПоремећајифункцијаЦНС-а.Поремећајинеуровегетативнерегу-
лације.Поремећајифункцијеендокринихжлездаинеуроендокри-
нерегулације.Поремећајидигестивногтрактаијетре.Поремећаји
саставаифункцијекрви.

4.Општатоксикологија(20часова)
Мултидисциплинарност токсикологије. Критеријуми и фак-

торитоксичности.Односдоза-одговор.Тестовитоксичности.Пу-
теви уношења отрова у организам, дистрибуција, метаболизам,
елиминација,кумулацијаотрова,интеракцијеотрова.Токсикоки-
нетичкимодели.Механизмитоксичногдејства.Дејствоотрована
организам. Мутагеност, карциногеност и тератогеност. Основни
принципитерапијетровањаиантидоти.Принципипроценеризи-
каназдрављељуди.Регулативаотрова.

5.Токсиколошкахемија –специјалнидео(60часова)
Организација и улога токсиколошко-хемијске лаборатори-

је.Добралабораторијскапракса.Узорцииузорковањематеријала
затоксиколошко-хемијскуанализу:ваздух,вода,земљиште,био-
лошкиматеријал (крв,урин,желудачнисадржај,органииткива,
храна и други материјал). Расподела материјала за систематско

истраживањеотрова.Методеизоловањаотроваизтоксиколошког
материјала (дестилације, микродифузије, екстракције, минерали-
зације).Скринингпоступци.Квалитативнеи квантитативне ана-
лизе.Валидацијаметоде.Међулабораторијскаконтрола.Тумачење
ииздавањере зултата.

Гасовити отрови: угљенмоноксид, угљендиоксид, сумпор-
водоник, сумпордиоксид, азотови оксиди, флуор, хлор, фозген,
иперит, бром, јод, арсеноводоник, фосфорводоник. Лако испар-
љиви отрови: цијановодонична киселина и цијаниди, изоцијана-
ти, нитрили, органски растварачи: етил алкохол, метил алкохол,
гликоли, бензен, угљентетрахлорид, хлороформ, трихлоретилен,
угљендисулфид, фенол, анилин, нитробензен, ароматична амино
инитро једињењаидр.Минералниотрови:арсен,антимон,жи-
ва,олово,бизмут,бакар,цинк,баријум,хром,манган,кадмијум,
талијум,хлорати,нитрити,флуориди,алкалије,киселине.Основи
радиотоксикологије. Природни отрови: алкалоиди, хетерозиди и
другибиљниотрови,микотоксини,зоотоксини,отровипечурака.
Средствакојаизазивајузависност.Пестициди:инсектициди(орга-
нохлорни,органофосфорни,карбамати,пиретроиди),фунгициди,
репеленти, хемостерилизанти, атрактанти, хербициди, роденти-
циди.Најзначајнијилековиузрочницитровања (бензодиазепини,
трициклични антидепресиви,фенотиазини, b-блокатори, салици-
лати,барбитуратиидр.).Перзистентниорганскизагађивачи.Пла-
стичнемасе.Бојниотрови.

6.Професионалнатоксикологија(16часова)
Амбијенталниибиолошкимониторинг.Максималнодозво-

љенеконцентрације(МДКвредности)заваздухибиолошкимате-
ријал,каоиосталипараметриодзначајазапроценуизложености.
Селективни и неселективни тестови експозиције. Биотоксиколо-
шкипараметриупроценискорашњеилидуготрајнеекспозиције.
Најзначајнијиузрочниципрофесионалнихтровања:гасови,орган-
ски растварачи, метали, пестициди. Епидемиолошке студије. За-
конскипрописи.

7.Екотоксикологија(16часова)
Најзначајнији загађивачи у животној средини (њихова ди-

стрибуцијаитрансферкрозваздух,водуиземљу).Одговорједин-
ке,популације,заједницеиекосистеманазагађујућусупстанцу/е
(молекуларни, физиолошки и бихевиорални ниво), показатељи
утицајазагађењаназдрављељуди(вода,ваздух,храна,ланциис-
хране).Тестовитоксичности,биомониторинг,биомаркерихазар-
дауживотнојсредини.Основепроценаризика.Управљањеток-
сичнимсупстанцамаиотпадом.Легислатива.



8.Судскатоксикологија(16часова)
Узорци за судско-токсиколошку анализу (крв, урин, орга-

ни,течностстакластогтелаока,итд.).Методеприпремематери-
јала,систематскитоканализе.Скринингметоде.Квалитативнаи
квантитативнаанализа.Суперанализа.Тумачењере зултата.Изве-
штајсудско-токсиколошкеанализе.Судсковештачење.Најчешћи
узрочницилеталногисхода.

9.Клиничкатоксикологија(16часова)
Улога, значај и организација клиничко-токсиколошке лабо-

раторије и Центара за контролу тровања. Узорци и узорковање.
Методеприпреме.Скринингпроцедуре.Квалитативнеикванти-
тативнеанализеуклиничко-токсиколошкојлабораторији. Добра
лабораторијска пракса. Интерпретација ре зултата. Најзначајнији
узрочнициургентнихтровања.Општипринципиклиничкетокси-
кологије:клиничкасликаилечењенајчешћихтровањатоксичним
агенсима,антидоти.

10.Одабранапоглављафизиологијеиимунологије(28часова)
(самозаздравственесараднике)
Физиологија мембране, нерва и мишића. Крв, циркулација,

кардиоваскуларнирегулаторнимеханизми.Респирацијаирегула-
цијадисања.Физиологијагастроинтестиналногтракта.Функција
јетре.Функција екскреторног система.Физиологија коже. Ендо-
кринисистемирепродукција.Неспецифичнииспецифичнииму-
нитет –механизми.Имунолошкимеханизмиоштећењаткива.

У оквиру специјализације кандидат је обавезан да у току
првих9месециположиколоквијумизОпште токсикологијеи4
колоквијумаизТоксиколошкехемије –специјалнидео,израдии
одбранисеминарскирадипреизрадеспецијалистичкоградапо-
ложисвеиспитепредвиђенепланомипрограмомспецијализације
изТоксиколошкехемије.

11.Специјалистичкистаж
Специјалистичкистаж(24месеца)сеобављауздравственим

установама или лабораторијама које испуњавају услове као на-
ставнебазезаобављањестажаизспецијализацијеизтоксиколо-
шкехемије.

12.Специјалистичкирад
Експерименталниспецијалистичкирадјеуписанојформии

бранисепредКомисијомзаодбрануспецијалистичкограда.

4.Санитарнaхемијa
(36месеци)

Проходност: Проходност за специјализацију имају следећи
кандидати:дипломиранифармацеути,дипломиранифармацеути-
медицинскибиохемичари,дипломиранихемичари,дипломирани
физико-хемичари,инжињеритехнологије,каоиинжињерипољо-
привреде.Кандидатиморајуиматиодобрењеза  специјалзацију
одстранеМинистарстваЗдрављаРепубликеСрбије.

Концепт:СпецијализацијаизСанитарнехемијеизводисеу
току3 годинеодносно 36месецииоб ухв ата теоријскунаставу,
специјалистичкистажиизрадуиодбрануексперименталногспе-
цијалистичкограда.

Теоријсканаставасеизводиутоку9месеци,специјалистич-
кистажутоку24месеца,азаизрадуиодбрануексперименталног
специјалистичкоградајепредвиђено3месеца.

Укупанбројкредитанаспецијализацијије180.
1ЕСПБтеоријскенаставеје4часазасвепредмете,осимза

ОпштутоксикологијуиОдабранапоглављафизиологијекодкојих
је1ЕСПБтеоријскенаставе6часова.

1ЕСПБпраксе је 1 радна недељапраксе са пунимрадним
временом.

ПЛАННАСТАВЕ

ПРЕДМЕТ
9месецитеоријсканастава 24месецаспецијалистичкистаж 3месецаизрадарада
Бројчасова БројЕСПБ Бројмесеци БројЕСПБ Бројмесеци БројЕСПБ

Статистика 20 5
Инструменталнеметоде 32 8
Основемикробиолошкогиспитивањанамирницаивода 20 5
Општатоксиколигија(само за здравствене сараднике) 12 2
Одабранапоглављафизиологије(само за здравствене сараднике) 12 2
Методепримењенеаналитичкехемије(само за дипломране фармацеуте, оба про
фила)

16 4

Обрадаподатакаухемијихране 4 1
Контролаздравственеисправностинамирница 40 10
Испитивањебиолошкевреднсотинамирница 16 4
Биохемијанамирницасаосновамадијететике 32 8
Општеметодеодређивањаосновнихсастојакаживотнихнамирница 32 8
Легислатива 12 3
Физичко-хемијскеанализеводезапиће 16 4
ПРАКСА
Анализаживотнихнамирницаипредметаопштеупотребе 12 52
Токсикологијаживотнихнамирница 5 21
Инструменталнеметоде 3 14
Биохемијаисхране 3 14
Основимикробиолошкогиспитивањанамирницаивода 1 4
Израдаспециајлистичкограда 15
УКУПНО 240 60 24 105 3 15

IПРОГРАМТЕОРИЈСКЕНАСТАВЕ
1.СТАТИСТИКА(5ЕСПБ)
Евалуацијааналитичкихметода.Одређивањенепрецизности.

Одређивањенетачности.Лимит детекције.Линеарност.Процена
интерференција.Поређењеметода.Метода стандардног додатка.
Циљеви аналитичког квалитета.Мерна несигурност. Осигурање
квалитетаиконтролаквалитета.Основнеоперацијеустатистич-
комсистемуквалитета.Контролнаправила.Спољашњаконтрола
квалитета.

2.ИНСТРУМЕНТАЛНЕМЕТОДЕ(8ЕСПБ)
Одабране инструменталнеметоде од значаја за хемију хра-

не.Полариметрија.Рефрактометрија.Спектрофотометрија.ААС.
Гаснахроматографија.ТЛЦ.ХПЛЦ.Гелфилтрационахроматогра-
фија.Електрофореза.Wестернблот.ЕЛИСА

3. ОСНОВЕ МИКРОБИОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА НА-
МИРНИЦАИВОДА(5ЕСПБ)

Непатогениипатогенимикроорганизмикаоиндикаторихи-
гијенскеисправностиживотнихнамирница.Узорковањенамирни-
цазабактериолошкипреглед.Узорковањеводезабактериолошки
преглед.Значајанализебактеријаиндикаторафекалногзагађењау
води.Узимање,чувањеиконзервисањеузораканамирницаиводе
запићезамикробиолошкуанализу.

4.ОПШТАТОКСИКОЛОГИЈА(2ЕСПБ)
Дефиницијаотроваитоксичности,појамдозе.Поделаотро-

ва.Физичко-хемијске особине отрова, путеви улаза отрова у ор-
ганизам,пренос,метаболизам,елиминацијаикумулацијаотрова.
Дејствоотрованаорганизам-токсичниефекти(локално,сиситем-
ско) тровање (акутно, субакутно, хронично). Дејство отрова на



важније органе и ткива. Канцерогено, мутагено, тератогено деј-
ствоотрова,дејствонаимунисистем.Факторикојиутичунадеј-
ствоотрова.Симптомитровања,првапомоћ,антидоти.

НаставаизпредметаОпштатоксикологијaјепредвиђенаис-
кључивозаздравственесараднике.

5.ОДАБРАНАПОГЛАВЉАФИЗИОЛОГИЈЕ(2ЕСПБ)
Функцијенервногимишићногсистема.Крв,особинекрви,

крвнећелијеиплазма.Циркулација,кардиоваскуларнирегулатор-
ни механизми. Респирациаја, транспорт и размена гасова, регу-
лацијадисања.Дигестија,разградњахране,регулацијасекреције
и мотилитета дигестивнпог тракта, апсорпција. Функција јетре.
Функцијаекскреторногсистема.Физиологијакоже.Функцијеен-
докриногсистема.

Настава из предмета Одабрана поглавља физиологије је
предвиђенаискључивозаздравственесараднике.

6.МЕТОДЕПРИМЕЊЕНЕАНАЛИТИЧКЕХЕМИЈЕ(4ЕСПБ)
Операције у аналитичкој хемији. Волуметријски  и стан-

дардни раствори у броматолошким анализама. Идентификацио-
нереакцијезапојединејонеодзначајазаброматолошкеанализе.
Сепарационеметодеуквалитативнојиквантитативнојхемијској
аналиyи.Класичнеметодеквантитативнехемијскеанализеприме-
њенеуанализинамирницаОбардаподатака,прецизност,тачност,
грешке,провератачностианализе.

Наставасеизводисамозадипломиранефармцеуте,обапро-
фила

7.ОБРАДАПОДАТАКАУХЕМИЈИХРАНЕ(1ЕСПБ)
Методеобрадеподатакаухемијихранеподразумевајуизра-

дуиодбранусеминарскограда.
8. КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ НАМИР-

НИЦА(10ЕСПБ)
Природнотоксичнисастојциунамирницама.Адитиви,кон-

таминанти и резидуе лекова у намирницама и проценањиховог
дневног уноса. Категоризација адитива према функционалним
својствима. Праћење уноса адитива. Процена ризика употребе
адитива. Прихватљив дневни унос. Ароме. Помоћна средства у
производњинамирница.Ензимскипрепаратиупроизводњихране.
Предметиопштеупотребе.

Променанамирницатокомтермичкогтретманаиинтеракци-
је које постоје на релацији нутримент-нутримент. Алергије иза-
званехраном, аверзијеинетолеранцијенапојединенутрименте.
Међународнапроцедурапроценеризика,стандардиипрепоруке.

9.ИСПИТИВАЊЕБИОЛОШКЕВРЕДНОCТИНАМИРНИ-
ЦА(4ЕСПБ)

Методе одређивања биолошке вреднсоти намирница.Утицај
температуре,пХнахранљивувредностнамирницаипроменусадр-
жајанутримената.Класификацијанамирницапо групама.Методе
обраденамирница.Третманикојиукључују топлоту.Утицај трет-
мананапојединачнесастојкенамирница.Интеракцијеизмеђуну-
триментатокомстајањаиобрадеЕнзимскоине-ензимскотамњење.
Хемизаминтеракција.Проценаутицајатретманананутрименте.

10.БИОХЕМИЈАНАМИРНИЦАСАОСНОВАМАДИЈЕТЕ-
ТИКЕ(8ЕСПБ)

Броматологијакаонаучнаобласт –везе садругимнаучним
областима.Дефиницијахране,намирницаинутримената.Факто-
рикојиутичунаизборнамирница.Енергетскавредностнамирни-
ца.Основни хранљиви састојци  – енергетска вредност, хемијске

особине,основнеулогеуорганизму,биолошкавредност.Нутри-
ментиса заштитнимделовањем.Принципирационалнеисхране.
Биолошки активне ненутритивне компоненте намирница. Врсте
намирницапремаулозиуорганизму.Водакаонамирница.Дије-
тетске намирнице. Интеракције нутримената у храни, дигестив-
номтрактуиорганизму.Интеракцијехранеилекова.

11. ОПШТЕ МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ СА-
СТОЈАКАЖИВОТНИХНАМИРНИЦА(8ЕСПБ)

Методе у аналитици животних намирница (стандардне и
специфичнезапојединеврстенамирница).Правилноузорковање
намирница и вода, принципи одређивања пепела. Принципи од-
ређивања:аминокиселина,беланчевина,масти,угљениххидрата,
витамина.

12.ЛЕГИСЛАТИВА(3ЕСПБ)
Међународи стандарди у области квалитета и безбедности

хране-Цодеx Алиментариус. Међународни споразуми у области
безбедностиипрометахранеWTO,SPS,TBTидр.РегулативаЕУ
уобластихране.Легислативакојасеодносинаадитиве(EU,SAD,
RS).Домаћарегулатива(закони,правилници,уредбеидр)уобла-
сти хране. Хармонизација националних прописа са регулативом
ЕУ.Системслужбенеконтролехране(лабораторије,инспекцијска
служба).Интегрисанисистемланцабезбедностихране“одњиве
дотрпезе”.Легислативакаомеханизамуправљањаризиком.

13.ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕАНАЛИЗЕВОДЕ ЗАПИЋЕ (4
ЕСПБ)

Узимањеузоракаводе.Саставводезапиће.Епидемиолошки
значајхигијенскеисправности.Органолептичкипреглед.Физичке
карактеристике.Гасови у води.Параметри хигијенскеисправно-
стиводезапиће.Радиолошкеособине.

Правилноузорковање,чувањеиконзервисањеводезапиће.
АнализеводезапићепремаПравилникуохигијенскојисправно-
стиводезапиће.

IIПРАКСА –Специјстичкистаж(105ЕСПБ)
Специјалистички стажу трајањуод24месеца се обављау

здравственим установама или лабораторијама које испуњавају
услове као наставне базе за обављање стажа из специјализације
изСанитарнехемије,аподменторствомспецијалистесанитарне
хемије.

IIIИЗРАДАСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГРАДА(15ЕСПБ)
Експерименталниспецијалистичкирадјеуписанојформии

бранисепредКомисијомзаодбрануспецијалистичкограда.
Напомена:Кандидат једужандапреизрадеспецијалистич-

коградаположисвеиспитепредвиђенепланомипрограмомспе-
цијализацијеизСанитарнехемије.

5.Испитивањeиконтролaлекова
(36месеци)

Проходност:Проходностзаовуздравстевенуспецијализаци-
јуизИспитивањаиконтролелековаимајукандидати-дипломира-
нифармецеутикојимајеодобренаспецијализијаодстранеМин-
старстваЗдрављаРС.

Концепција: Специјалистија из испитивања и контроле ле-
коваизводисеутокутригодине,односно36месецииоб ухв ата
теоријскунаставу,специјалистичкистажиизрадуиодбрануекс-
перименталногспецијалистичкограда.

ПЛАНТЕОРИЈСКЕИПРАКТИЧНЕНАСТАВЕ
Трајањеспецијализације36месеци/ЕСПБ

9месеци
теоријсканастава

24месеца
специјалистичкистаж

3месеца
израдарада

ЕСПБ Бр.Месеци/ЕСПБ Бр.месеци/ЕСПБ
ПРЕДМЕТ
Статистика 5 
Инструменталнеметоде 11
Органскахемија 5
Радиофармација 4
Регулативауконтролилекова 5
Фармацеутскахемија 18
Фармацеутскаанализаиконтролалекова 12
ПРАКСА



Трајањеспецијализације36месеци/ЕСПБ
9месеци

теоријсканастава
24месеца

специјалистичкистаж
3месеца

израдарада
ЕСПБ Бр.Месеци/ЕСПБ Бр.месеци/ЕСПБ

Хемијскаконтролалекова 18/75
Фармаколошко-токсиколошкаконтролалекова 4/20

Микробиолошкаконтролалекова 2/10
Израдаспецијалистишкограда 3/15

БројЕСПБ 60 105 15

укупноЕСПБ 180

Вредност1ЕСПБ 1ЕСПБтеоријскенаставе=4часа
1ЕСПБпраксе=1раднанедеља(пунорадновреме)

ПРОГРАМТЕОРИЈСКЕНАСТАВЕ
IСЕМЕСТАР
1.Статистика(20часова)
1.Евалуацијааналитичкихметода.
Одређивањенепрецизности.
Одређивањенетачности.
Лимитдетекције.
Линеарност.
Проценаинтерференција.
Поређењеметода.
Методастандардногдодатка.
Циљевианалитичкогквалитета.
Мернанесигурност.
2.Осигурањеквалитетаиконтролаквалитета.
Основнеоперацијеустатистичкомсистемуквалитета.
Контролнаправила.
Спољашњаконтролаквалитета.
2.Инструменталнеметоде(44часа)
Спектрофотометријскеметоде
Молекулска(електронска)апсорпционаспектрофотометрија
Инфрацрвенаспектрофотометрија(IR)
Пламенафотометрија
Атомскаапсорпционаспектрометрија(ААS)
Флуориметрија
Масенаспектрометрија
Нуклеарнамагнетнарезонанца(NMR)
Сепарационеметоде
Адсорпционахроматографија
Подеонахроматографија
Јоноизмењивачкахроматографија
Гаснахроматографија
Течнахроматографија(HPLC)
Електрофорезаикапиларнаелектрофореза
Електрохемијскеметоде
Потенциометрија
Кондуктометрија
3.Органскахемија(20часова)
 –Киселинско-базнеособинеорганскихједињења
 –Стереоелектронскиефектиуорганскојхемији
 –Реактивностнекихкласаорганскихједињења
 –Одабранеспектроскопскеметодерукарактеризацијифунк-

ционалнихгрупа
4.Радиофармација(16часова)
 –Основнипринципинуклеарнефизикеинуклеарнехемије
 –Особинеипроизводњарадиоизотопазаприменуунукле-

арнојмедицини
 –Особинеипроизводњаразличитихврстарадиофармацеу-

тика: методеобележавањарадиофармацеутикаразличитим гама
ипозитронскимемитерима,хемијатехнецијумаитехнецијумских
комплексаиприпремакитова

 – Контрола квалитета радиофармацеутика: радиохемијска,
биолошкаимикробиолошкаиспитивања,методе,радиофармаце-
утициописаниуфармакопеји

 –Припремаиконтролаквалитетарадиофармацеутикауну-
клеарномедицинскимцентримаизахтевидобрерадиофармацеут-
скепраксе

 –Мерезаштитеодјонизујућегзрачења
 –Законскарегулативаувезирадиофармацеутикаизаштите

одјонизујућегзрачења

 –применарадиофармацеутикаунуклеарнојмедицини:при-
менаудијагностицисапосебнимосвртомнаПЕТрадиофармаце-
утикеиприменаутерапији

5.Регулативауконтролилекова(20часова)
Хемијска-фармацеутска-биолошка (ХФБ) документација за

регистрацијулековапремаИЦХрегулативи
 –ДЕОIЦ1(ЕкспертскиизвештајоХФБдокументацији)
 –ДЕОIIД(Критичкапроцена)
 –ДЕОIIБ(Фармацеутско-технолошкипроцес)
 –ДЕОIIЦ(Контролаполазнихсировинаипримарнеамба-

лаже)
 –ДЕОIIД(Контролнитестовимеђупроизвода)
 –ДЕОIIЕ(контролнитестовифиналногпроизвода)
 –ДЕОIIФ(Испитивањестабилности)
Хемијско-технолошка-биолошка документацијуа за редовну

контролулека
 –Критеријумизаизрадудокументације
 –Основнисадржајицертификатаоисправностилеказа
a)Таблете
b)Капсуле
c)Супозиторије
d)Ињекционираствориикапизаочи
e)Масти
f)Препаратиуобликусуспензија
g)Преператиуобликураствора
ОсновнипрописизапримарнуамбалажупремаICHрегула-

тиви
a)стакленаамбалажа
b)пластичнаамбалажа
Основнипрописизаскладиштењеичувањелекаурокутра-

јања
IIСЕМЕСТАР
1.ОдабрнапоглављаФармацеутскехемије(72часа)
Општидео
 –Фунционалнегрупеиреакцијебиотрансформацијелекова
 – Селективна токсичност и механизми деловања лекова на

молекуларномнивоу
 –Савременипринципиуразвојуидизајнирањулекова
Хемотерапија
 –Антибиотицииантимикробнилекови
 –Антимикотици
 –Антитуберкулотици
 –Антивиротици
 –Антинеопластици
 –Антипаразитици
Лековикојиделујунакардиоваскуларнисистем
 –Кардиотоничнигликозиди
 –Диуретици
 –Антиангиници
 –Антиартмици
 –АЦЕинхибиториианатагонистиАТ1рецептора
 –Антагонистикацијумовихканала
 –Централнииперифернисимпатолитициивазодилататори
 – Антихиперлипопротеинемици и инхибитори биосинтезе

холестрола
 –Антитромботици,томболитициикоагуланси
ЛековикојиделујунанеуротрансмисијуиЦНС
 –Холинергици
 –Адренергици



 –Лековикојиделујунасеротонинскунеуротрансмисију
 –Анксиолитици
 –Антидепресиви
 –Антипсихотици
 –Антиконвулзиви
 –Опиоиднианалгетици
 –Антипаркинсоници
 –Локалнииопштианестетици
Хормониусупституционојтерапији
 –Пептиднихормони,инсулиниоралниантихипергиликемици
 –Адренокотикоиди
 – Естрогени, прогестини, андоргени, анаболици и антихор-

мониутерапији
 –Тиреоиднафункцијаитиреоиднилекови
 –Лековиухоместазикалцијума
Лековикојиделујунаимунисистем
 –Нестероидниантиифламаторнилекови
 –Антуихистаминициидругиантиалергици
 –Антиулкуснилекови
2.Фармацеутскаанализаиконтролалекова(48часова)
Уводуконтролулекова
 –Приказметода према Ph.Еur..,USP иBP за квалитативну

анализу
Инструменталнеметодезаквалитативнуанализулекова
а)Сепарационеметодезаквалитативнуанализулекова
б)Спектроскопскеметодезаквалитативнуанализулекова
 –КвалитативнаанализалековапремаPh.Еur..,USPиBP
Индексрефракције
Специфичниугаоскретања
pH
вискозитет
сапонификациониброј
јодниброј
ретенционовреме
Rfвредност
Моларниекстинкционикоефицјент
Температуратопљења
Бојенереакцијефармацеутскихсупстанци
 –ПриказметодапремаPh.Еur..,USPиBPзаквантитативну

анализу
a)Спектрофотометријскеметоде
b)Хроматографскеметоде
c)Титриметријскеметоде
 –КвантитативнаанализалековапремаPh.Еur..,USPиBP
HPLC
GC
Дензитометрија(TLC)
UV/VISспектрофотометрија
Титриметријскеметоде
Валидацијаметодазаквантитативнуанализуактивнефарма-

цеутскесупстанце
 – Основни параметри за валидацију метода према Ph.Eur.,

USPиICHрегулативи
Валидацијаспектрофотометријскихметода
ВалидацијаHPLCметода
ВалидацијаGCметода
Проверапогодностисистемакод
HPLCметоде
GCметоде
Испитивањечистоћефармацеутскихсупстанци

 –Пореклонечистоћауфармацеутскимсупстанцама
Синтетскенечистоће
Резидуерастварача
Вода
Методезаквалитативнуанализунечистоћа
Методезаквантитативнуанализунећистоћа
Исптивањестабилностифармацеутскихпрепарата
 –Пореклонечистоћауфармацеутскимпрепаратима
Деградационипроизводи
 –Основникритеријумизапроценустабилностифармацеут-

скихпрепарата
 –УсловизапраћењестабилностипремаICHрегулативи
 –ПротоколизапраћењестабилностипремаICHрегулативи
3.Специјалистичкистаж
Специјалистићки стаж се обавља уЛабораторијама за кон-

тролулековаутоку24месецаподменторствомСпецијалистеиз
испитивањаиконтролелекова.

4.Специјалистичкирад
Специјалистичкирадјеуписанојформиизаснованјенаекс-

перименталномделурадакојисесастојииздвадела,експеримен-
талнигхемијскогделаифармаколошкогдела.

6.Фармакотерапија
(36месеци)

Проходност имају: дипломиранифармацеути, дипломирани
фармацеути-медицински биохемичари (по реформисаном студиј-
скомпрограму:магистрифармацијеимагистрифармације-меди-
цинскибиохемичари)идокторимедицине.

Циљспецијализације
Дапружикандидату:
 –Информацијунеопходнузарекапитулацијупојединихобо-

љењаиразумевањеодговарајућихтерапијскихмогућности
 –Савременедоказеоефикасностиибезбедностилековакод

појединихобољења
 –Знањепотребнозакритичковредновањелекова
 –Знањепотребнозакритичкупроценузнаковаисимптома

предочениходстранепацијенатауапотеци.
Исходспецијализације
Поокончањукурса,одкандидатасеочекуједабудеспособанда:
 –Разумеиразликујепатофизиологију,клиничкуслику,кли-

ничкиток,прогнозуифармаколошкиинефармаколошкитретман
различитихобољења

 –Упоредиодностерапијскаефикасност/потенцијализазива-
њаштетепојединихлекованамењенихзаистутегобу/обољење

 –Предочипацијентимаиздравственимраднициманадока-
зимазасновануинформацијуодносносаветоупотребилекова

Остваривањепрограма:
I.Путемнаставекрозпредмете:
 –Фармакологија
 –Фармакотерапија
 –Патофизиологија
 –Фармакокинетика
 –Фармацеутскатехнологијасабиофармацијом
II. Обављање практичног стручног рада на факултету или

обавезногстажауздравственојустанови
III.Самосталнимрадомкандидата:израдасеминарскихрадова,

учешћеурадионицама,решавањезадатихпроблема,анализаслуча-
јеваизпраксе,коришћењестручнелитературеиинтернета,итд.

IV.Израдомспецијалистичкограда
ПЛАНСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Трајањеспецијализације36месеци/180ЕСПБ
теоријсканастава

60ЕСПБ
специјалистичкистаж

90ЕСПБ
израдарада
30ЕСПБ

Предмет часови/ЕСПБ месециилирадненедеље/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
ТеоријскаипракТичнанасТава–9месеци
Фармакологија 120ч/24ЕСПБ
Фармакотерапија 120ч/24ЕСПБ
Патофизиологија 30ч/6ЕСПБ
Фармакокинетика 20ч/4ЕСПБ
Фармацеутскатехнологијасабиофармацијом 10ч/2ЕСПБ
укупно 300ч/60ЕСПБ
1ЕСПБ=5часова



теоријсканастава
60ЕСПБ

специјалистичкистаж
90ЕСПБ

израдарада
30ЕСПБ

Предмет часови/ЕСПБ месециилирадненедеље/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
Фармакологија 6н/6ЕСПБ
Фармакотерапија –анализаслучајева 6н/6ЕСПБ
Патофизиологија 3рн/3ЕСПБ
Клиничкедисциплинесафармакотерапијомодређенихболести 18м/70ЕСПБ
Информационатехнологијауфармакотерапији 5н/5ЕСПБ
укупно 23м/90ЕСПБ
1ЕСПБ=35раднихсати≈1раднанедеља
специјалисТичкирад–4месеца 4м/30ЕСПБ
укупноЕСПБ 60 90 30

Специјализантјеобавезанданаконстажирањаположиколо-
квијумизодређенеобластистажирања,чиместичеусловзаоба-
вљањенаредногделастажа.

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Патофизиологија
Дејство биолошких и етиолошких фактора. Запаљење.Ма-

лигнатрансформацијаираст.Поремећајипрометаводеиелектро-
лита. Поремећаји метаболизма органских материја. Поремећаји
ацидо-базнеравнотеже.Поремећајифункцијекардиоваскуларног
система. Поремећаји дисања. Поремећаји бубрежних функција.
ПоремећајифункцијаЦНС-а.Поремећајинеуровегетативнерегу-
лације.Поремећајифункцијеендокринихжлездаинеуроендокри-
нерегулације.Поремећајидигестивногтрактаијетре.Поремећаји
саставаифункцијекрви.

Фармакологија
Те о риј ска на ста ва:
Општи принципи и развој лека. Рецепторски/ћелијски/мо-

лекулскиниво.Централнинервнисистем.Перифернинервниси-
стем.Кардиоваскуларнисистем.Имунофармакологија.(запаљење/
аутакоиди.)Ендокринисистем.Респираторнисистем.Бубрези/во-
даиелектролити.Крв.Гастроинтестиналнисистем.Хемотерапи-
ја/канцер.Кожа.Витамини.

Прак тич на на ста ва: 
Општи принципи и развој лека. Рецепторски/ћелијски/мо-

лекулскиниво.Централнинервнисистем.Перифернинервниси-
стем.Кардиоваскуларнисистем.Имунофармакологија.(запаљење/
аутакоиди.)

Фармакотерапија
Те о риј ска и прак тич на на ста ва (ана ли за слу ча је ва):
Нефрологија и урологија. Пулмологија. Ендокринологија.

Гинекологија и породиљство. Онкологија. Гастроентерологија.
Анемије. Кардиоваскуларне болести. Неурологија. Инфективне
болести.Реуматологија.Психијатрија.

Фармакокинетика
Значајуфармакотерапији.Фармакокинетичкипроцесикоји-

маподлежелекуорганизму.Принципифармакокинетичкеанализе
података.Фармакокинетичкипараметри:дефиниције,израчунава-
ња,значајупрећањутерапије.Принципиклиничкефармакокине-
тике.Фармакокинетичкеинтеракције.

Фармацеутскатехнологијасабиофармацијом
Извориинформација.Новиапликациониоблицилекова.Нове

помоћнематеријеуфармацеутскојтехнологији.Утицајапликацио-
нихобликалековаидругихбиофармацеутскихфакторанадејство
лекова.Интеракцијалековаубризгалициидигестивномтракту.

Клиничкедисциплинесафармакотерапијомодређенихболести
Мо дул 1. Фар ма це ут ска за шти та 
Професионалновођење,применаипрегледањетерапијскели-

степацијента.Израдабазеподатака«фармацеут-пацијент».Сачи-
њавањелистетерапијскихпроблемазасвакогпацијента.Дизајни-
рањепланафармацеутскезаштитеипраћењењеговогспровођења.

Мо дул 2. Кли нич ки ла бо ра то риј ски те сто ви и њи хо ва ин
тер пре та ци ја

Тестовизапроценуфункцијејетре.Уреа,креатининиелек-
тролити.Бројкрвнихћелија.Протромбинсковреме.Применала-
бораторијскихтестовауинфекцијама.Лумбалнапункција.

Мо дул 3. Фар ма ко те ра пи ја ин фек тив них бо ле сти
Преглед  – антибиотици и микробиологија. Инфекције цен-

тралногнервногсистема.Инфекцијегорњегидоњегреспиратор-
ног тракта. Гастроинтестиналне и абдоминалне инфекције. Ин-
фекције уринарног тракта и простатитис. Сексуално преносиве

болести. Туберкулоза.. Инфективни ендокардитис. АИДС. Гљи-
вичнеинфекције.Паразитнеинфекције.Инфекцијекостијуизгло-
бова.Септичкишок.Имунизација.Хируршкеинфекцијеианти-
микробнапрофилакса.Инфекцијекожеимекихткива.

Мо дул 4. Фар ма ко те ра пи ја кар ди о ва ску лар ног си сте ма
Хипертензија. Конгестивна сршана инсуфицијенција и кар-

диомиопатија. Аритмије. Исхемијска болест срца. Хиперлипи-
демије. Тромбемболијска болест. Акутни инфаркт миокарда.
Периферна васкуларна обољења.Примена лековаприликомкар-
диопулмоналнереанимације.

Мо дул 5. Фар ма ко те ра пи ја ре спи ра тор ног си сте ма
Астма.Хроничнаопструктивнаболестплућа.Плућнеболе-

стиизазванелековима.
Мо дул 6. Фар ма ко те ра пи ја га стро ин те сти нал ног си сте ма
Гастроезофагеалнирефлукс.Пептичкиулкус.Инфламаторне

болестицрева.Дијарејаиконстипација.Наузејаиповраћање.Хе-
патитисицирозајетре.Панкреатитисихолелитијаза.

Мо дул 7. Фар ма ко те ра пи ја ен до кри ног си сте ма
Абнормалности функције тиреоидне жлезде. Дијабетес ме-

литус.Цистичнафиброза.Адренокортикалнадисфункција.Полни
хормони.

Мо дул 8. Пси хо фар ма ко те ра пи ја 
Анксиозност. Психозе. Депресија. Шизофрени поремећаји.

Поремећајиспавања.Биполарниафективнипоремећаји.Синдром
хиперактивностиудеце.Нефротичнисиндром.

Мо дул 9. Фар ма ко те ра пи ја бу бре га
Баланс водеи електролита.Акутна бубрежнаинсуфицијен-

ција.Хроничнабубрежнаинсуфицијенција.Дијализаидозирање
лековакодпацијенатанадијализи.Прилагођавањедозелековау
реналнојдисфункцији.Гломерулонефритис.Дијабетесинсипидус.

Информационатехнологијауфармакотерапији
Информацијеињиховзначајубиомедицини.Генерисањеби-

омедицинскихинформација –базебиомедицинскихинформација.
Претраживањеикоришћењеинформација.Информационисисте-
миубиомедицини.Раднарачунару(MicrosoftOffice).Комуника-
ције. Мреже. Интернет. Претраживање Интернета. Електронски
сервиси.Проценаваљаностиинформацијаубиомедицинскимис-
траживањима.

7.Фармацеутскaтехнологијa
(24месеца)

Студијскимпрограмомспецијализацијепредвиђенојестица-
ње/проширењетеоријскогзнањаивештинаизобластифармацеут-
скетехнологијевезаназаформулацијуразличитихфармацеутских
облика лекова, поступке њихове израде/производње, као и фар-
мацеутско –технолошка и биофармацеутска испитивања њиховог
квалитета.Програмтакођеукључујенекеаспектедизајна,развоја,
производње и обезбеђења квалитета лекова уфармацеутској ин-
дустрији. Сви аспекти израде/производње лекова заступљени су
уоквирурадафармацеутауапотекама(примарназдравственаза-
штита)иболничкимапотекама,каоиуфармацеутскојиндустрији.

Проходност за специјализацију изфармацеутске технологије
запотребездравстваимајукандидати –дипломиранифармацеути/
магистрифармацијесаположенимстручнимиспитомкојимајеодо-
бренаспецијализацијаодстраненадлежногМинистарстваздравља.

Специјализација из фармацеутске технологије изводи се у
токудвегодине,односно24месецаиоб ухв ататеоријскуипрак-
тичнунаставу,специјалистичкистаж,израдуиодбрануспеција-
листичкограда.



ПЛАНТЕОРИЈСКЕИПРАКТИЧНЕНАСТАВЕ

ПРЕДМЕТ

Теоријскаипрактичнанастава
(9месеци)

Специјалистичкистаж
(12месеци)

Израдаспецијалистичког
рада(3месеца)

ЕСПБ ЕСПБ ЕСПБ
семестарI семестарII

Уводуметодологијуистраживачкограда 3 
Фармацеутскатехнологија 15 15
Законскиистручнипрописиуизради/производњилекова 5
Одабранапоглављафармакотерапије 5
Биотехнолошкииимунобиолошкилекови 4
Биљнилековиифитотерапија 3
Испитивањеиконтролаквалитеталекова 5
Семинарскирад 2 3
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИСТАЖ
Израдалековауусловимаапотеке* 10–20
Израдалековауусловимаболничкеапотеке* 4–20
Производњалековауфармацеутскојиндустрији* 4–20
Израдабиљнихлекова 4
Испитивањеиконтролаквалитеталекова 4
ИЗРАДАСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГРАДА 12
БројЕСПБ 30 30 48 12
УкупноЕСПБ 120

Вредност1ЕСПБ 1ЕСПБнаставе=4часа
1ЕСПБпраксе=1раднанедеља

*Дужинатрајањаспецијалистичкогстажаупојединимустановамаукојимасеизрађују/производелековиутврђујесеудоговорусаменторомузависностиодпотребарадног
места(предвиђенихпословаиактивности)иинтересовањаспецијализанта

ПРОГРАМНАСТАВЕ
1.Уводуметодологијуистраживачкограда (12часова/3

ЕСПБ)
Информације и њихов значај у истраживачком/стручном

раду. Претраживање и коришћење информација. Интернет. Пре-
траживање Интернета. Електронски сервиси. Рад на рачунару
(MicrosoftOffice).Статистичкаобрадаподатака.Параметарскии
непараметарски тестови. Статистички експериментални дизајн.
Приказивање ре зултата истраживања: стручни радови, постер
презентације,усменепрезентације.

2.Фармацеутскатехнологија(120часова/30ЕСПБ)
Течнифармацеутскиоблици
 –Врстеикарактеристикетечнихфармацеутскихоблика(ти-

па раствора, суспензија и емулзија) за различите путеве/места
примене

 –Формулацијаиизрада/производња течнихфармацеутских
облика

 –Израдатечнихмагистралнихпрепаратаизчврстихфарма-
цеутскихоблика

 –Проблемиуизради/производњитечнихфармацеутскихоб-
лика

 –Фармацеутско –технолошкаибиофармацеутскаиспитивања
течнихфармацеутскихоблика

 – Специфичности примене течних фармацеутских облика –
информацијеиупутствапацијенту

Получврстифармацеутскиоблици
 –Врстеикарактеристикеполучврстихфармацеутскихобли-

казаразличитепутеве/местапримене
 –Факторизначајнизаформулацијуиизраду/производњупо-

лучврстихфармацеутскихоблика
 –Савременепомоћне супстанцеуформулацијамаполучвр-

стихфармацеутскихоблика
 –Израдамагистралнихпрепаратаполучврстеконзистенције

изготовихлекова
 –Фармацеутско-технолошкаибиофармацеутскаиспитивања

получврстихфармацеутскихоблика
 –Медицинскасредстваполучврстеконзистенције –каракте-

ристикеиизрадa
Офталмолошкиипарентералнифармацеутскиоблици
 – Врсте и карактеристике офталмолошких и парентералних

фармацеутскихоблика(течнииполучврстипрепаратизаочи,инјек-
ције,интравенскеинфузије,концентратизаинјекцијеиинфузије)

 –Факторизначајнизаформулацијуиизраду/производњуоф-
талмолошкихипарентералнихфармацеутскихоблика

 –Помоћнесупстанцезаофталмолошкеипарентералнефар-
мацеутскеоблике –врсте,особинеизахтеви

 –Проценапотребеимогућностизаизрадууусловимаапо-
текеиболничкеапотеке(зависноодврстепрепарата)

 –Проблемикомпатибилностимешавинапарентералнихоб-
ликалекова

 – Испитивања квалитета офталмолошких и парентералних
фармацеутскихоблика –фармацеутско –технолошкиибиофарма-
цеутскиаспекти

 –Специфичностиприменеофталмолошкихипарентералних
фармацеутскихоблика –информацијеиупутствакориснику/паци-
јенту/здравственомраднику

Растворизадијализу, перитонеумскудијализу, раствораза
конзервисање/чување органа за трансплантацију и раствори за
иригацију –врсте,карактеристикеиизрада/производња

Чврстифармацеутскиоблици
 – Врсте и карактеристике чврстих фармацеутских облика

(прашкови,капсуле,таблете,супозиторије,вагиторије)
 – Фактори значајни за формулацију и израду/производњу

чврстихфармацеутскихоблика
 –Ексципијенсизаизрадучврстихфармацеутскихоблика –

врстеиособине
 – Проблеми у изради/производњи чврстих фармацеутских

облика
 – Испитивање квалитета чврстих фармацеутских облика  –

фармацеутско-технолошкиибиофармацеутскиаспекти
Препаратизаинхалацију
 –Врстеикарактеристикепрепаратазаинхалацију
 –Специфичностиприменепрепаратазаинхалацију –инфор-

мацијеиупутствакориснику/пацијенту/здравственомраднику
Хомеопатскилекови
 –Врстеикарактеристикехомеопатскихлекова
 –Специфичностиизрадехомеопатскихлекова
Цитотоксичнилекови
 –Специфичностиприпремецитотоксичнихлековаууслови-

маболничкеапотеке
 – Руковање цитотоксичним лековима  – потребни услови и

безбедност
 –Специфичностиприменецитотоксичихлекова –информа-

цијеиупутствакориснику/пацијенту/здравственомраднику
Радиофармацеутскипрепарати
 –Врстеикарактеристикерадиофармацеутскихпрепарата
 –Специфичностиприпремерадиофармацеутскихпрепарата

уусловимаболничкеапотеке
 – Руковање радиофармацеутским препаратима  – потребни

условиибезбедност
 – Специфичности примене радиофармацеутских препарата

 –информацијеиупутствакориснику/пацијенту/здравственомрад-
нику



3.Законскиистручнипрописиуизради/прозводњилеко
ва(20часова/5ЕСПБ)

Законскипрописи значајни заобластрада апотека, болнич-
ких апотека и фармацеутске индустрије. Стручни прописи који
регулишуизраду/производњулековауапотекама,болничкимапо-
текама,каоиуфармацеутскојиндустријиУсловизаизрадулекова
у апотекама, болничким апотекама и фармацеутској индустрији.
Прописизаозначавање,чување/складиштењеидистрибуцијале-
кова.

4.Одабранапоглављафармакотерапије(20часова/5ЕСПБ)
Терапија обољења ока. Терапија обољења урогениталног

тракта. Локална и системска терапија кожних обољења. Специ-
фичноститерапијеупедијатријиигеријатрији.

5.Биотехнолошкииимунобиолошкилекови(16часова/4
ЕСПБ)

Биотехнолошкилекови
 – Биотехнолошки лекови типа рекомбинантних протеина и

моноклонскихантитела
 – Биотехнолошки лекови прве и друге генерације (Примери:

хуманиинсулин,хуманихормонраста,интерферони,еритропоетин)
 –Специфичностиприменебиотехнолошкихлекова –инфор-

мацијеиупутствакориснику/пацијенту/здравственомраднику
Имунобиолошкилекови(Вакцинеиимуносерумизахуману

употребу)
 –Врстеикарактеристикевакцинаиимуносерумазахуману

употребу
 –Специфичностичувањаиприменевакцинаиимуносерума

захумануупотребу –информацијеиупутствакориснику/пацијен-
ту/здравственомраднику

6.Биљнилековиифитотерапија(12часова/3ЕСПБ)
Фармацеутскиоблицибиљнихлекова.Формулација,израда

ифармацеутско-технолошка испитивања биљних лекова.Специ-
фичностиизначајбиљнихлекова.Обезбеђењеквалитетабиљних
лекова.Принципирационалнефитотерапије.Безбедностпримене
биљнихлекова.Применабиљнихлековакодфункционалнихпо-
ремећајаиобољења.Биљнилековисаимуномодулаторнимдело-
вањем.

7.Испитивањеиконтролаквалитеталекова(20часова/5
ЕСПБ)

Захтеви за квалитет, спецификације и садржај сертифи-
ката о квалитету активних супстанци, помоћних супстанци

(ексципијенаса), паковногматеријала и лекова.Одабранеметоде
заиспитивањеквалитетаактивнихсупстанци,помоћнихсупстан-
ци (ексципијенаса), паковногматеријала и лекова према Ph.Eur.,
USPiBP.Семинарскирад

Специјалистичкистаж
Специјалистички стаж се обавља у  установама које су од-

ређенекаонаставнебазеииспуњавајуусловеупогледупросто-
ра, опреме и кадрова. Установе за обављање стажа су: апотеке
(примарна здравствена заштита) којеимају услове заизрадума-
гистралнихлекова(минимумдве),галенскелабораторијеприапо-
текама (једна или више), болничке апотеке у којима се израђују
лекови(минимумдве),установаукојојсеизрађујубиљнилекови
(минимумједна),лабораторијазаконтролулековаифармацеутска
индустрија.

Специјалистичкирад
Специјалистичкирадјеуписанојформииможебитиекспе-

рименталниилибиблиографски.

8.Контролaиприменaлековитихбиљака
(24месеца)

Специјализација из Контроле и примене лековитих биљака
изводисетоком24месеца.Обухв ататеоријскунаставу,специја-
листичкистаж,специјалистичкииспит,израдуиодбрануспеци-
јалистичкограда.

Проходност. Пошто ову специјализацију одобрава Мини-
старствоздрављаРепубликеСрбије,правоуписаимајусвиздрав-
ствени радници: фармацеути, лекари и стоматолози. Лекари и
стоматолозимогууписатиспецијализацију текпослеположених
испитауоквирууженаучнеобластифармакогнозијаповажећем
студијскомпрограмудодипломскенаставенаФармацеутскомфа-
култету,УниверзитетуБеограду.

Допуна.Ову специјализацијумогу уписати и дипломирани
технолози,агрономи,хемичариибиолози,алисамокаосамофи-
нансирајућистуденти.Преуписаморајуположитииспитеуокви-
ру уже научне области фармакогнозија по важећем студијском
програмудодипломскенаставенаФармацеутскомфакултету,Уни-
верзитетуБеограду.Уверењеозавршеткуспецијализацијеиздаје
Фармацеутскифакултет.

ПЛАНТЕОРИЈСКЕИПРАКТИЧНЕНАСТАВЕ

Трајањеспецијализацијеје24месециштоодговара120ЕСПБ

ПРЕДМЕТИ
Теоријакснастава

 –9месеци
Специјалистичкистаж –
12месеци≈52недеље

Израдаспецијалистичкограда
 –3месеца

СеместарI СеместарII
Статистика 5ЕПСБ

Законскарегулативаистандарди(упроизводњииприменибиљ-
нихдрогаилекова)

5ЕПСБ

Морфолошкакарактеризацијаиидентификацијабиљнихдрога 10ЕПСБ
Хемијскакарактеризацијаиконтролаквалитетабиљнихдрога,

препаратаилекова
5ЕПСБ 15ЕПСБ

Фармаколошкакарактеризацијаиприменабиљнихдрогаи
лекова

5ЕПСБ 15ЕПСБ

ПРАКСА
Производњабиљнихдрога,препаратаилекова 6ЕПСБ

Контролаквалитетабиљнихдрога,препаратаилекова 12или28ЕПСБ*
Медицинскаприменабиљнихдрогаилекова 12или28ЕПСБ

Не-медицинскаприменабиљнихдрога 2ЕПСБ
Израдаспецијалистичкограда 12ЕПСБ

БројЕСПБ 30ЕСПБ 30ЕСПБ 48ЕСПБ 12ЕСПБ
УкупноЕСПБ 120ЕСПБ

Вредност1ЕСПБ Теоријсканастава –4часаодговара1ЕСПБ Пракса –месецданаодговара4ЕСПБ
*Узависностиодинтересовањаипотреберадногместа,специјализантодлучуједалићесвојеспецијалистичкестудијеусмеритивишепремаконтролиилипремапримени
лековитихбиљакаибиљнихлекова.Овоусмеравањесеогледауорганизацијиспецијалистичкогстажаикаснијеутемиспецијалистичкограда.

ПРОГРАМТЕОРИЈСКЕНАСТАВЕ(двасеместра)
1.Статистика(20часова)
 –Евалуацијааналитичкихметода.Одређивањенепрецизности.Одређивањенетачности.Лимитдетекције.Линеарност.Процена

интерференција.Поређењеметода.Методастандардногдодатка.Циљевианалитичкогквалитета.Мернанесигурност. –Осигурањеква-
литетаиконтролаквалитета.Основнеоперацијеустатистичкомсистемуквалитета.Контролнаправила.Спољашњаконтролаквалитета.



2.Законскарегулативаистандардиупроизводњиипримени
лековитихбиљака(20)

 –ВажећазаконскарегулативауСрбијивезанозапроизводњу
биљнихдрога,препаратаилекова.

 –Повезаностсаевропскомрегулативом
 –Монографијебиљнихдрогаипрепаратауфармакопејама
 –МонографијебиљнихдрогаWHO;ESCOP;EMEA;Коми-

сионЕ.
 –Стављањеупрометбиљноглека:захтевирегистрације.
3.Морфолошка карактеризација и идентификација биљних

дрога(40часова)
 –Спољашњаиунутрашњаморфологијалековитихбиљака;
 –Макроскопскиимикроскопскоиспитивањеморфолошких

карактеристика;
 –Морфолошкикарактериодзначајазаидентификацијубиљ-

ногматеријала;
 –Идентификација непознатог материјала на основу макро-

скопског и микроскопског испитивањаморфолошких карактери-
стика;

 –Квалитативнаиквантитативнаанализамешавинебиљних
дрогапознатогсастава.

 –Идентификација спрашеногбиљногматеријаланаоснову
макроскопскогимикроскопскогиспитивања.

 –Применахистохемијскихреакцијазаидентификацијубиљ-
ногматеријала;

 –Новеметодебиолошкихиспитивањаодзначајазаиденти-
фикацијубиљногматеријала.

 – Утицај биотских и абиотских фактора на морфолошке и
друге(хемијске)карактеристикебиљногматеријала.

4. Хемијска карактеризација и контрола квалитета биљних
дрога,препаратаилекова(80часова)

 –Активнекомпонентебиљнихлекова:биљнедрогеипрепа-
ратибиљнихдрога;

 –Најважнијехемијскегрупефармаколошкиактивнихсасто-
јакабиљака;

 –Структураихемијскареактивност;
 –Применахемијскихреакцијазаидентификацију;
 – Примена хроматографије на танком слоју адсорбенса за

идентификацију;
 –Одређивањесадржајаодређенихсастојакаудроги;
 –Квалитетбиљнихдрога –монографијаофициналнихбиљ-

нихдрога;
 –Контролаквалитетаофициналнихбиљнихдрога;
 –Приступформирањустандардаквалитетазане-официнал-

небиљнедроге;
 –Здравственаисправностбиљнихдрога;
 –Обезбеђивањеквалитетабиљнихдрога.
 –Препаратибиљнихдрога.
 –Обезбеђењеквалитетапрепаратабиљнихдрога.
 –Квалитативнаиквантитативнаанализапрепаратабиљних

дрога.
 –Врстебиљнихлекова.
 –Обезбеђивањеквалитетабиљнихлекова.
 –Хемијско-фармацеутско-биолошкаконтролабиљнихлекова;
 – Квалитативна и квантитативна анализа активних компо-

нентибиљнихлекова;
 –Основнеинформацијеобиофармацеутскојкарактеризацији

(контроли)биљнихлекова;
 –Основнеинформацијеобиолошкојконтролибиљнихлекова.
5.Фармаколошкакарактеризацијаиприменабиљнихдрогаи

лекова(80часова)
 –Најважнијифармаколошкиактивнисастојцибиљака;
 –Повезаностхемијскеструктуреифармаколошкеактивности;
 –Фармаколошко –токсиколошкаиспитивањабиљнихдрога,

препаратаилекова;
 –Клиничкаиспитивањабиљнихдрогаилекова;
 – „Биљни лекови заснованина доказима”и традиционални

биљнилекови;
 –Применабиљнихдрогаилековаусамомедикацији;
 – Најважније биљне дроге које се користе код функцио-

налних поремећаја и обољења: централног нервног система,

кардиоваскуларногсистема,респираторногтракта,гастроинтести-
налногтракта,урогениталногтракта,кожеислузокоже.Примена
биљнихдрога кодпоремећајаметаболизма.Биљниимуностиму-
латорииадаптогени.Биљнедрогеантиинфламаторногделовања.
Биљниантимикробниагенси.Биљниантиоксиданси.Биљницито-
статицииантитуморниагенси.

 –Безбеднаприменабиљнихдрогаилекова:индикације,до-
зе,контраиндикације,

 –Пружањепацијентимавалиднеиодговорнеинформацијеи
саветоупотребибиљнихдрогаилекова.

 –Праћењеефекатаприменебиљнихдрогаилекова.
 –Фармаковигиланцабиљнихдрогаилекова.
 –Методологија прикупљањаподатака о биљнимдрогамаи

лековима.
 –Најважнијиwеб.адресе.
Специјалистичкистаж:
Обављасеуследећимустановама:
1.Фармацеутскифакултет,УниверзитетуБеограду;
2.Институтзапроучавањелековитогбиља„ДрЈосифПанчић”;
3.АгенцијазалековеимедицинскасредстваСрбије;
4.АпотекарскаУстановаБеоград;
5.АпотекарскаУстановаНовиСад.
СтажсеобављаподменторствомСпецијалистезалековито

биље(досадасуносилиовакавназив).
Распоредреализацијеспецијалистичкогстажа:
Производњабиљнихдрога,препаратаилекова –6ЕСПБ(1,5

месеци)
 –5недеље –Институтзапроучавањелековитогбиља„ДрЈо-

сифПанчић” –овераваспецијалисталековитогбиљаизИнститута
 –1недеља –ЗаводзазаштитуприродеСрбије –овераваРу-

ководилацспецијализацијеидиректорЗавода;
Контролаквалитетабиљнихдрога,препаратаилекова –12

или28ЕСПБ(3или7месеци)
 –2месеца –Институтзапроучавањелековитогбиља„ДрЈо-

сифПанчић” –овераваспецијалисталековитогбиљаизИнститута;
 –1месецГрадскиЗаводзазаштитуздрављаБеограда –ове-

раваРуководилацспецијализацијеиДиректорЗавода;
 –1месец –АгенцијазалековеимедицинскасредстваСрби-

је –овераваРуководилацспецијализацијеиДиректорАгенције;
 –3месеца –ИнститутзафармакогнозијуФармацеутскогфа-

култета –овераваРуководилацспецијализације;
Медицинска примена биљних дрога и лекова  – 12 или 28

ЕСПБ(3или7месеци)
 –2месец –Институтзапроучавањелековитогбиља„ДрЈо-

сифПанчић” –овераваспецијалистаЛековитогбиљаизИнститута;
 – 2месеца  –АпотекарскаУстановаБеоград илиАпотекар-

скаустановаНовиСад –овераваспецијалистаЛековитогбиљаиз
Установе;

 –3месеца –ИнститутзафармакогнозијуФармацеутскогфа-
култета –овераваРуководилацспецијализације.

Не-медицинскаприменабиљнихдрога –2ЕСПБ(0,5месеци)
 –2недеље –ИнститутзафармакогнозијуФармацеутскогфа-

култета –овераваРуководилацспецијализације;
Специјалистичкирад
Пројекатизрадеспецијалистичкоградаприпремаспецијали-

зант у договору саментором.Специјалистички рад је у писаној
форми.Можебитиуцелостиилиделимичнозаснованнаекспери-
менталномрадукојејеобавиоспецијализант.

9.Социјалнaфармацијa
(24месеца)

Проходност:Проходностзаовуздравстевенуспецијализаци-
јуСОЦИЈАЛНЕФАРМАЦИЈЕ имајукандидати –дипломирани
фармацеути којима је одобрена специјализија од стране надле-
жногМинстарстваЗдравља.

Концепција:Специјализацијаизсоцијалнефармацијеизводи
сеутокудве године,односно24месецаиоб ухв ататеоријскуи
практичнунаставу,специјалистичкистажиизрадуиодбрануспе-
цијалистичкограда.



ПЛАНТЕОРИЈСКЕИПРАКТИЧНЕНАСТАВЕ
Теоријсканастава

(9месеци)
Специјалистичкистаж

(12месеца)
Израдаспецијалистичкограда

(3месеца)
ЕСПБ ЕСПБ ЕСПБ

семестарI семестарII
ПРЕДМЕТ
Биостатистика 5 
Социјалнафармација 8 12
Јавноздравље,етикаиправапацијената 5
Менаџментлековимауздравству 8
Фармацеутскозаконодавство 5
Фармакоепидемиологија 4 6
Семинарскирад 3 4
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИСТАЖ
Комуникацијауфармацији 8
Пацијентилекови 7
Фармацеутскапраксаипромоцијаздравља(социјалнимаркетинг) 9
Квалитетфармацеутскездравственеуслуге 8
Рационалнаупотребалекова 8
Фармакоекономијаиисходи 8
Израдаспецијалистичкограда 12
БројЕСПБ 30 30 48 12
УкупноЕСПБ 120

Вредност1ЕСПБ 1ЕСПБтеоријскенаставе=4часа
1ЕСПБпраксе=1раднанедеља

ПРОГРАМНАСТАВЕ
1.Биостатистика(20часова/5ЕСПБ)
Популационеанализе.Дескриптивнестудије.Клиничкесту-

дије (рандомизиране и нерандомизиране студије). Евалуација
истраживачких метода. Одредјивање непрецизности. Одредјива-
ње нетачности. Степен несигурности. Процена интерференција.
Поредјење метода. Осигурање квалитета и контрола квалитета.
Основнеоперацијеустатистичкомсистемуквалитета.

2.Социјалнафармација(80часова/20ЕСПБ)
Уводусоцијалнуфармацију.Друштво,здрављеичовек.Од-

носболесникапремаболести.Комуникацијеуфармацијиидру-
штву.Бихејвиоралниконцептифармацијеидруштва.Лек –паци-
јент  – фармацеут. Лекови и друштво. Фармацеутска индустрија
и здравство. Тржишта у здравству.Систем здравствене заштите.
Политикалекова.Фармацеутскаделатност.Фармацеутскапракса.
Исходиуфармацеутскојделатности.  Здравственетехнологијеи
оцене подобности здравствених технологија. Здравствена еконо-
мијаиквалитетживотаповезансаздрављем.

3.Јавноздравље,етикаиправапацијената(20часова/5ЕСПБ)
Здравствени, привредни и друштвени аспект фармацеутске

делатности.Концептздрављаиболести.Промоцијаздравља(со-
цијални маркетинг). Грешке у фармацији  – морална и кривична
одговорностфармацеута.Етичкорасуђивањеупоштовањуморал-
них вредности и права пацијената.Непридржавање кодификова-
нихначела.Улогаљудскихправаујавномздрављу.Етичкикодекс
јавногздравља.ГенералнидиректоратКомисијезаздрављеиза-
штитупотрошачаприЕвропскојунији.Праваиобавезеизздрав-
ствене заштите и здравственог осигурања даваоца здравствених
услуга,корисникаитрећестране.

4.Менаџментлековимауздравству(32часова/8ЕСПБ)
Политика лекова. Есенцијална листа лекова. Клинички во-

дичи,терапијскипротоколи.Јавненабавкеуздравству.Планира-
ње, имплементација и мониторинг употребе лекова. Здравстве-
ни, друштвенииекономски  аспектииисходиупотребелекова
у популацијама,  институцијама, друштву и код пацијента.Фар-
макоекономскеевалуације.УговарањесаФондовимаздравственог
осигурања.Услугеуфармацеутскомздравственомсистему.Обез-
беђењеквалитетафармацеутскихздравственихуслуга.

5.Фармацеутскозаконодавство(20часова/5ЕСПБ)
Национална здравственаполитикаирегулативау здравству

(законолековимаимедицинскимсредствима,законоздравстве-
ној заштити, здравственом осигурању, здравственим коморама).
Фармацеутска регулатива (национална подзаконска акта и стру-
ковнаправила).Фармацеутско  законодавство уЕвропској унији
ипроцесихармонизације.Међународнарегулативаолековима –
основнесмернице.

6.Фармакоепидемиологија(40часова/10ЕСПБ)
Рационална употреба лекова. Основни принципи фармако-

епидемиолошких методасакупљања,обрадеианализеподатака
везанихзаупотребулековаимедицинскихпроизвода(рационал-
нопрописивањелекова,учесталостпрописивањалековаиисход
лечења).Методедетекцијенежељенихикориснихефекаталекова,
укључујући спонтано извештавање, ад хоц епидемиолошке сту-
дије и коришћење база података. Дизајн студија. Цросс-сецтион
студије, опсервационестудије (кохортстудијеислучај-контрола
студије) и клиничке студије. Студије употребе лекова.Спонтано
пријављивањенежељенихефеката.Пристрасност.

Специјалистичкистаж
Методе практичне наставе укључују активне анализе при-

мераизпраксе, учешћеу развојнимпројектимапраксеи анали-
зефармацеутскогздравственогсистема.Специјалистичкистажсе
обављауустановамакојесуодредјенекаонаставнебазеииспу-
њавајууслове(опремаикадар).Установезаобављањестажасу:
јавнеапотекекојеимајуцентарзаинформацијеолековима,бол-
ничкеапотекеприклиничкимцентрима(службајавнихнабавки),
регионални и републички заводи за заштиту здравља установа,
Министарствоздравља,Фондздравственогосигурања.

Специјалистичкирад
Специјалистичкирадјеуписанојформииможебитиистра-

живачко-развојниилибиблиографски.

IV.ПРОГРАМИСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ЗАСПЕЦИЈАЛНОСТИИЗКОЈИХСЕСПЕЦИЈАЛИЗУЈУ

ЗДРАВСТВЕНИСАРАДНИЦИ

1.Здравственастатистикаиинформатика
(36месеци)

Циљспецијализације
Специјализацијаимазациљсавладавањетеоријскогзнањаи

обукуизделавештинастатистикеиинформатике.

Трајањеспецијализације
Специјализацијатрајетри/3/годинеодкојихје:
1 годинараданаИнституту замедицинсустатистикуиин-

форматику
1годинадвосеместралненаставе
1годинакружења
После обављеног стажа из сваког од појединих наставних

предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање6колоквијума:

1.Медицинска/здравственастатистика
2.Социјалнамедицина



3.Епидемиологија
4.Медицинскаекологијаихигијена
5.Информационисистемиуздравству
6.Медицинска/здравственаинформатика

Програмспецијализације
Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва                          ( 9м 0д)
Вештина:(1)Двосеместралнанастава
Област: (МИ) Ме ди цин ска ин фор ма ти ка
Вештина:(27)Управљачкомоделирање
 Гледа:2
Вештина:(28)Рачунар,алгоритми
 Изводи:2
Вештина:(29)Програмскаподршкаисофтверскаподршка
 Гледа:5  Асистира:5
Вештина:(30)Текстпроцесорииграфичкипакети
 Изводи:2
Вештина:(31)Базеподатакаиукрштенетабеле
 Изводи:2
Вештина:(32)Пакетизаанализуподатака
 Изводи:2
Вештина:(33)Интегрисанипакети
 Изводи:1
Вештина:(34)Експертнисистеми
 Гледа:1
Вештина:(35)Вештачкаинтелигенција
 Гледа:1
Вештина: (36)Информационисистеми,yдрав.информаци-

онисистем
 Гледа:1
Вештина:(37)Информационисистемлабораторије
 Гледа:1
Вештина:(38)Фармаколошкиинформационисистем
 Гледа:1
Вештина:(39)Радиолошкиинформационисистем
 Гледа:1
Вештина:(40)Информационисистемпра}ењапацијената
 Гледа:1
Вештина:(41)Болничкиинформационисистем
 Гледа:1
 Вештина: ( 42)Информациони систему амбулантнополи-

клиничкојслужби
 Гледа:1
Вештина: ( 43) Информациони систем медицинских истра-

живања
 Гледа:1
Вештина:(44)Библиотечкиинформационисистем
 Гледа:1
Вештина:(45)Информационисистемумедицинскоједука-

цији
 Гледа:1
Вештина:(46)Информационисистемздравственогосигурања
 Гледа:1
Вештина:(47)Проценамедицинскихтехнологија
 Гледа:1  Асистира:1
Област: (МС) Ме ди цин ска ста ти сти ка                                    
Вештина:(1)Описистраживачкогпројекта
 Изводи:3
Вештина:(2)Узорак,врстеивеличина
 Изводи:3
Вештина:(3)Подаци,скалемерења,варијабилност,грешке

мерења
 Изводи:3
Вештина:(4)Оцењивањепараметара
 Изводи:10
Вештина:(5)Тестирањехипотеза
 Изводи:20
Вештина:(6)Регресионимодели
 Изводи:5
Вештина:(7)Класификационимодели
 Изводи:2
Вештина:(8)Дискриминационимодели
 Изводи:2
Вештина:(9)Анализавременскихсерија
 Изводи:2

Вештина:(10)Анализаподатакаопреживљавању
 Изводи:2
Вештина:(11)Проценаздравственогстањанаосновурутин-

скихподатака
 Изводи:1
Вештина:(12)Проценаздравственогстањанаосновупосеб-

нихистраживања
 Изводи:1
Вештина:(13)Анализаздравственихсистема
 Изводи:1
Вештина:(14)Анализабиолошкихсистема
 Изводи:1
Вештина:(15)Моделирањеисимулирањесистема
 Изводи:2
Вештина: (16)Моделифинансирањаиеконометријскимо-

дели
 Гледа:2  Асистира:1 Изводи:1
Вештина: (17)Медицинскихподаци,типови,употреба,од-

носпремахипотезама
 Изводи:4
Вештина:(18)Базеподатакаибазезнања
 Гледа:2  Асистира:2
Вештина:(19)Клиничкеодлуке,условинеодредјености
 Гледа:4
Вештина: ( 20) Оперативне карактеристике дијагностичких

тестова
 Изводи:2
Вештина:(21)Дрвоодлучивања
 Изводи:2
Вештина:(22)Медицинскадокументацијаиевиденција
 Гледа:4
Вештина:(23)Контролаподатака
 Изводи:1
Вештина:(24)
 Изводи:1
Вештина:(25)Критеријумизаодлучивање
 Изводи:1
Вештина:(26)Вишекритеријумскоодлучивање
 Гледа:2  Асистира:1

2.Здравственаекономика
(36месеци)

Наменаспецијализације
Здравствени сарадници на специјализацији из здравствене

економике (са завршеним економскимилиправнимфакултетом)
се теоријски и практично оспособљавају за разумевање фунда-
менталних концепата и принципа економске науке релевантних
заздрављеиздравственузаштиту,каоизасхватањеинтеракције
измеђуздрављаиекономскогразвоја.Токомнаставеизовеспеци-
јализације,специјализантићенаучитиосновнепојмовеизздрав-
ственеекономије,макроекономскиприступуанализи здравстве-
ног система, методе и технике непотпуне и потпуне економске
евалуације.Бићеоспособљенидаихприменеусвакодневнојпрак-
си, било проучавањем и анализом примера из литературе, било
формулисањемианализомсопственихпрограмаиактивностина
којимаћеприменитиметодеекономскеевалуацијеиинформисати
доносиоцеодлукаоприхватљивимрешењимауодносунараспол-
живездравственересурсеиефектездравственихпрограма.

Дужинатрајањаспецијализације 36месеци(тригодине)

Специјалистичкистаж
Специјализанту сеприупису специјализације из здравствене

економикеодређујементоркојигапратитокомцелокупногстажа.
Специјалистичкистажјеобављенкадаспецијализантпрођекрозсве
обликепрактичнеитеоријскенаставе,положиколоквијумеисавла-
давештинекојекојесупредвиђенепрограмомовеспецијализације.

Начинпроверезнања
Послесвакеодслушанецелинетеоријскенаставеспецијали-

зантјеобавезандаположиколоквијумукупно(10десет),укључу-
јућиизавршниколоквијум:

1.Колоквијумоконцептуздравственезаштитеињенимпро-
грамимаиактивностима;

2.Колоквијумизздравственихсистема;



3.Колоквијумотерминологијиздравственеекономике;
4.Колоквијумомакроекономији;
5. Колоквијум о тржишту и неуспесима тржишта у здрав-

ственомсистему;
6.Колоквијумофинансирањуздравственогсистема;
7.Колоквијумопроцениздравственихтехнологија
8.Колоквијумометодамаитехникамаекономскеевалуације;
9.Колоквијумизздравственестатистикеиеконометрије
10.Завршниколоквијумизекономикездравства

САДРЖАЈСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА
ИЗЗДРАВСТВЕНЕЕКОНОМИКЕ

Теоријскеосновездравственеекономике–двосеместрална
настава(9месеци)

Савладавањевештинаизздравственеекономике(27ме
сеци):

1.Савладавањевештинапроценездравственихпотребаста-
новника –2месеца

2.Савладавањевештинаформулисањаздравственихпрогра-
маитрошковнеспецификацијетихпрограма –4месеца

3.Савладавањевештинаанализездравственихсистемаиње-
говихкомпонената –3месеца

4.Савладавањевештинафинансирањаздравственогсистема
 –4месеца

5.Савладавањевештинамакроекономскеанализе –2месеца
6.Савладавањевештинаанализепонудеитражње,тржишта

инеуспехатржиштауздравственомсистему –3месеца
7.Савладавањевештинаприменеметодапотпунеекономске

евалуације –3месеца,(поједанмесецзаанализуодносатрошкова
иефеката,анализуодносатрошковаисоцијалнекористиианали-
зуодносатрошковаидобити).

8.Савладавањевештинапроценездравственихтехнологија –
3месеца

9.Савладавањевештинастатистичкеанализеиеконометри-
је –3месеца

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДА
УТОКУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЛАСТЗДРАВСТВЕНЕЕКОНОМИКЕ–УТРАЈАЊУ
ОД24МЕСЕЦИ
Бр Називвештине Гледа Асист. Изводии
1 Истраживањездравственихпотребастановника –

тражњезаздравственимуслугама
1 1

2 Формулисање једног актуелног здравственог про-
грамананивоулокалнезаједнице(општина,округ)

1 2

3 Анализапостојећихздравственихпрограманаде-
финисаномтериторијалномнивоу

3

4 Евалуацијаефеката(резултата)једногјавноздрав-
ственогпрограмакојијезавршен

1

5 Парцијалнаекономскаевалуација(самотрошкова
једногздравственогпрограмапоизбору

3

6 Проналажење и литературе и анализа једног до-
маћеградасапотпуномекономскомевалуацијом

1

7 Проналажењеизпостојећихбазаподатака,превод
ианализаједногстраноградасаприменомметоде
анализеодносатрошковаиефеката(ЦЕА)уобла-
стијавногздравља

1

8 Проналажењеизпостојећихбазаподатака,превод
ианализаједногстраноградасаприменомметоде
анализеодносатрошковаиефеката(ЦУА)уобла-
стијавногздравља

1

9 Проналажењеизпостојећихбазаподатака,превод
ианализаједногстраноградасаприменомметоде
анализеодносатрошковаиефеката(ЦБА)

1

10 АнализаздавственогтржиштауСрбији –разлози
неуспеха

1 1

11 Компаративна анализа финансирања система
здравственезаштитегрупеземаља(ЕУ,централ-
наиисточнаЕвропа,земљебившеЈугославије)

1

12 Анализа извора финансирања система здрав-
ствене заштите Републике Србије за последњу
доступнугодину

1 1

13 Финансијскаанализаианализарадаздравственог
Осигурања

1

14 Анализа капитације као начина финансирања на
нивоуПЗЗ(домздравља)

1

Бр Називвештине Гледа Асист. Изводии
15 Анализаплаћањаподијагностичкисроднимгру-

пама(болница)
1

16 Уговарањеосигурањасаздравственомустановом 2
17 Процена једне јавноздравствене технологије по

избору
2

ОБЛАСТСТАТИСТИКЕИЕКОНОМЕТРИЈЕУТРАЈАЊУ
ОД3МЕСЕЦА
Бр Називвештине Гледа Асист Изводи
18 Приказивање статистичких података  – табелира-

њеиграфичкоприказивање
5

19 Статистчкоописивањеподатака –релативниброје-
ви,мерецентралнетенденције,мереваријабилитета

5

20 Статистичкаанализаподатакаизакључивање 2
21 Анализавременскихсерија 1 1
22 Корелацијаирегресија –једноставнаивишеструка 1 1
23 Радсабазамаподатака 1 1
24 Статистичкипакетизаобрадуподатака 1 1

УСТАНОВЕУКОЈИМАСЕСПРОВОДИПРОГРАМ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕЗДРАВСТВЕНЕЕКОНОМИКЕ

НАОСНОВУОПИСАНИХВЕШТИНА
ИНСТИТУЦИЈА Реднибројеви

вештинакоје
супредвиђене
програмом

специјализације

Потребновреме
умесецима

Медицинскифакултет –двосеместралнана-
става

Теоријска  – дво-
семестрална на-
става
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Окружнизавод/институтзајавноздравље
РепубличкиинститутзајавноздрављеБатут
Републичкизаводзаздравственоосигурање/
филијала
Институт за социјалну медицину медицин-
скогфакултета
Економскиинститут
Домздравља
Општаболница
Републичкизаводзастатистику

ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕЗДРАВСТВЕНЕЕКОНОМИКЕ
(ДВОСЕМЕСТРАЛНАНАСТАВА)

Дужинатрајања:9месеци
Местоодржавањанаставе:Институтзасоцијалнумедицину,

МедицинскогфакутлетауБеограду
Начин извођења наставе: интерактивна предавања, вежбе,

студијеслучајева,семинариииндивидуаланрадспецијализаната.

САДРЖАЈНАСТАВЕ:
Здравственаекономика Концептздравственезаштите

 –мереиактивностиздравственезаштите
 –програмирањеипланирањеуздравственојзаштити
 –проценаздравственихпотребастановништва
 –здравственазаштитавулнерабилнихпопулационих
група

Здравственисистеми
 –дефиниција,компоненте,перформансе
 –принципи:доступност,праведност,делотворност,
ефикасност,квалитет

 –управљањедржавомидомаћинскогаздовање
 –обезбеђивањездравственихуслугастановништву
 –ресурсиуздравственомсистему
 –финансирањездравстевогсистема –изворифинанси-
рањаиначиниплаћањадаваоцаздравственихуслуга

 –капитација
 –дијагностичкисроднегрупе
 –тржиштеуздравственомсистему
 –разлозинеуспехатржиштауздравственомсистему
Здравственаекономика:
 –терминологија,основнипојмови
 –истраживањауобластиздравственеекономике
Врстездравственихпрограмаиактивности
Методеитехникепотпунеекономскеевалуације:
 –анализаодносатрошковаиефекатапрограма
 –анализаодносатрошковаиосцијалнекористи
 –анализаодносатрошковаидобити
 –фармакоекономика
Етикауздравственојекономије
Проценаздравственихтехнологија



Медицинскастатистика
иеконометрија

 –Дескриптивнастатистистика
 –Статистичкаанализа –вероватноћа,нормалнарас-
подела

 –Испитивањезначајностиразлике
 –Анализавременскихсерија.
 –Моделизапредвиђање
 –Вишеструкарегресијаикорелација
 –Радсабазамаподатака
 –Компјутерскипрограмизаобрадуподатака

Специјалистичкирад
Заизрадуспецијалистичкограда,специјализантједужанда

удоговорусаменторомприпремирадзапубликовањеучасопи-
сусарецензијомизобластиздравственеекономике.Токомспеци-
јалистичкогстажаћерадитинаприкупљањуианализиподатака,
писањурадаиприпремизаодбранурадакаоделаспецијалистич-
когиспитапредчлановимакомисије.

3.Здравственоправо
(36месеци)

Намена
специјализације
изЗдравственог
права

Здравствени сарадник на специјализацији из Здравственог
права се теоријски и практично оспособљава за самостално
учествовање у објашњавању, развоју и усвајању јавно-здрав-
ственогзаконодавства,узприхватањеизазоваконтинуираних
променауовојобластикојесеодносеназдравственепробле-
ме,системздравственезаштитеинове јавноздравственеиза-
зове.Поредусвајањаосновнихпојмова,специјализантразвија
вештине класификовања основних легалних односа  – права
и дужности у области здравља и јавноздравственог система.
Специјализантприхватазаконскепрописекаосредствоураду
којесекористирадиделовањананормезаздравопонашање,
идентификовањеиодговорањенапретњепоздравље,ипоста-
вљање и наметање здравствених и безбедносних стандарда.
Полазниканализираобластијавногздрављакојесавременоза-
конодавствопосебнорегулише:системздравственезаштитеи
правакорисника,животнаираднасредина,инфективнеболе-
сти,хитнереакцијеуслучајупретњипоздравље,информаци-
јеиздравље,генетскиаспектиздрављаиболести,законодав-
ствовезанозапосебнорањивегрупе,репродуктивноздравље,
контрола болести које се преносе храном, контрола дувана,
контролаинфекцијакојесепреносекрвнимиполнимпутем,
аспекти кривичног законодавства и јавно здравље. Специја-
лизантстичевештинетимскограда,ефикасногиквалитетног
учествовањаупроцесуразвојајавно-здравственихпрописато-
ком:стварањапредлога(нацрта)законаиподзаконскихаката,
јавне дебате и успостављања консензуса, писања образложе-
њазаусвајањезаконодавнихдокумената.Поредсумирањаак-
туелнихсистемскихидругихзаконауздравственомсистему
Србије,специјализантидентификујеиконтекстмеђународног
јавноздравственогзаконодавствакаоипрописеЕвропскеуније
(појамкомунитарногправаилегислативнеоргане).

Условизауписна
специјализацију
изЗдравственог
права

На специјализацију из Здравственог права могу се уписати
здравственисарадницикојисузавршилистудијеправа(према
новомзакону –другистепене –дипломске,мастерстудије).

Дужинатрајања
специјализације

36месеци

Специјалистички
стаж

СпецијализантусеприуписуспецијализацијеизЗдравстве-
ногправаодређујементоркојигапратитокомчитавогспеци-
јалистичкогстажа.
Специјалистичкистажсе сматраобављенимкадспецијали-
зантпрођекрозсвевидоветеоријскеипрактичненаставеи
положи колоквијуме и савлада вештине које су програмом
специјализацијепредвиђене.

Начинпровере
знањатоком
двосеместралне
теоријскенаставе

После сваког дела одслушане теоријске наставе специјали-
зантјеобавезандаположе:
11.колоквијумизепидемиологије(тест)
12.колоквијумизхигијене(тест)
13.колоквијумизмедицинскестатистикеиинформатике(тест)
14.колоквијумизопштегделаздравственогправа(тест)
15.колоквијумизобластиздрављаиздравственезаштите

(усмено)
16.колоквијумизкласификацијеиописазаконодавних

инструменатауобластиздравственогсистемаСрбије
(усмено)

17.колоквијумизобластиправакорисникаиправарањивих
група(усмено)

18.колоквијумизмеђународногздравственогзаконодавства
(усмено)

19.колоквијумизздравственогзаконодавстваЕвропскеуније
(усмено)

20.завршниколоквијумизЗдравственогправа(тест)
Уиндекс
специјализанта
уписујусе

1.подациоодслушанојнастави
2.подациоположенимколоквијумима(бројчанаоцена –од-
личан/врлодобар/добар

3.подациосавладанимвештинама(описнаоцена –савладао
употпуности/делимично)

Специјалистички
испитсастојисеод

1.елиминационогтеста
2.усменогспецијалистичкогтеста
3.написаногспецијалистичкоградауформидајеспреманза
публиковањеудомаћемстручномчасописусарецензијом
4.одбранеспецијалистичкоградапредиспитномкомисијом
од3члана.

САДРЖАЈСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГСТАЖА
ИЗЗДРАВСТВЕНОГПРАВА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИСТАЖ БРОЈМЕСЕЦИ
Теоријске основе Здравственог права (двосеместрална на
става)
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Савладавањевештинаизздравственогправа 19
Савладавањевештинаизпроценездравља,квалитетаживотаи
факторакојииходређују

2

Савладавањевештинаанализесистемаздравственезаштите 2
Савладавањевештинапретраживањазаконодавнихдокумената
уобластиздравственогправауСрбији

3

Савладавањевештинаанализездравственихпрописананацио-
налномилокалномнивоупутемучествовањаурадуМинистар-
стваздравља,локалнихсамоуправаименаџерскихтелаздрав-
ственихустанова

5

Савладавањевештинаанализезаступљеностипрописакојире-
гулишуздрављеумеђународномзаконодавствуизаконодавству
Европскеуније

2

Савладавањевештинаразвојастратешкихдокуменатаиразли-
читихзаконодавнихрегулативауобластиздравља(укључујући
стратегијезаконеиподзаконскаакта)путемтимскограда

3

Савладавањевештинапреговарањаизаступањадобрепраксеу
здравственомправу

2

Савладавање вештина из других области значајних за
Здравственоправо
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Епидемиологија 2
Медицинскастатистикаиинформатика 2
Хигијена 2
Здравственазаштитарадника(медицинарада) 2
УКУПНО 36

ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕЗДРАВСТВЕНОГПРАВА
(ДВОСЕМЕСТРАЛНАНАСТАВА)

Дужинатрајања:9месеци
Одржавањенаставе:наМедицинскомфакултетуУниверзите-

тауБеограду.
Начинизвођењанаставе:интерактивнапредавања,вежбе,се-

минариииндивидуалнирад

Садржајнаставе:
Здравствено
право

 –Здравље,одредницездрављаиглобалноздравље.
 –Проценаздрављастановништваифактораповезанихса
здрављем.

 –Стручнеобластиуздравственомправуињиховсадржај.
 –Законодавнапроцедура(процесизрадезаконодавнихаката
повезанихсаздрављем)

 –Развојидејељудскихправа.Класификацијаљудскихправа
 –Правоназдравље.Угроженекатегоријеупогледуљудских
праваназдравље

 –Међународноздрављеиљудскаправа
 –Праваженаиздравље.
 –Дечјаправаиздравље
 –Здравственазаштитапреманивоимапревенцијеизапосебне
групе(женеидеца,радно-активностановништво,стари,
сиромашни,избеглостановништво,роми,људикојиживеса
инвалидитетом).

 –Приватностибезбедностподатакаокорисникуздравствене
заштите

 –Правапацијената.Правапосебнихгрупапацијената.
 –Системиздравственезаштитеикатегоријекојерегулише
здравственозаконодавство

 –Здравственеустанове.Здравственадокументацијаиевиден-
ција.Електронсказдравственадокументација.Јавно-здрав-
ственозаконодавствоиинформације

 –Реформесистемаздравственезаштитеилегалниинструмен-
тизаимплементацијупромена

 –Правнарегулатива:Квалитетздравственезаштите.Здрав-
ственатехнологија.

 –Моделиинтеграцијезаконаиздравственаполитика
 –Стратешкоиоперативнопланирањеуразвојуправнерегу-
лативе.

 –Организационопонашањеиделовањеправнерегулативе.



 –Комуникацијеитимскирадуразвојуздравственогзаконо-
давства

 –Преговарањеизаступањеуздравственомзаконодавству
 –Међународнозаконодавство.Миленијумскициљевиразвоја
 –Међународниздравствениправилникиидругилегалнидо-
кументимеђународногздравственогзаконодавства

 –ЗконодавствоЕвропскеуније,појамкомунитарногправаи
легислативниорганиЕвропскеуније

 –Животнасрединаијавно-здравственозаконодавство.Стра-
тегијаодрживогразвоја

 –Раднасрединаијавно-здравственозаконодавство,регулати-
веуобластибезбедностинараду

 –Јавно-здравственозаконодавствоиванредниуслови –регу-
лативеухитнимситуацијамауслучајуванреднихпретњи
поздравље

 –Инфективнеинезаразнеболестиијавно-здравственерегу-
лативе

 –Промоцијаздрављаизаконодавствокаоподршка
Епидемиологија  –Основнипојмовиидефиницијеуепидемиологији

 –Епидемиолошкимоделиболести
 –Природнитокболести
 –Епидемиолошкеметоде
 –Скрининг
 –Типовиепидемијаиистраживањеепидемија
 –Епидемиологијазаразнихболести
 –Болничкеинфекције
 –Епидемиологијанезаразнихболести

Хигијена  –Загађењеживотнесредине(вода,ваздух,намирнице,бука,
земљиштеитд.).

 –Комуналнахигијена.
 –Прегледосновнихпрофесионалнихнокси.
 –Значајисхранеуочувањуздравља.

Медицинска
статистика

 –Дескриптивнастатистика.
 –Статистичкаанализа,вероватноћа,нормалнарасподела.
 –Испитивањезначајностиразлика.
 –Параметријскеаналитичкеметодеинепараметријскеанали-
тичкеметоде.

 –Аанализапреживљавања.
 –Анализавременскихсерија.
 –Моделизапредвиђање.
 –Комуникационоинформационетехнологије
 –Електронсказдравственадокументација
 –Менаџментздравствениминформационимсистемом

Утокуизвођењадвосеместралне(теоријске)наставеспеци-
јализантједужандаудоговорусаменторомрадинасакупљањуи
анализиподатаказасвојспецијалистичкирад.

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДА
УТОКУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЛАСТ:ЗДРАВСТВЕНОПРАВОУТРАЈАЊУ
ОД19МЕСЕЦИ
Број Називвештине Гледа Асист. Изводи
1 Проценаздрављастановништваокруга/градауз

новеподатке
1 1

2 Описјавно-здравственогпроблемакојиможеби-
типредметздравственогзаконодавства

1

3 Анализасистемскихзаконауобластиздравстве-
незаштите

2

4 Анализаподзаконскихакатакојипратесистемске
законеуСрбији

1

5 Преглед легалних докумената у области јавног
здравља

1

6 Анализаправнихдокументакојапратерадздрав-
ственихустанова(домаздравља,болнице)

2

7 Прегледпостојећихлегалнихдокуменатакојисе
односеназдрављерањивихгрупа

3

8 Писањеобразложењазаизабранипредлогзакона
уобластиздравственезаштитеилијавногздравља

1

9 Правни аспекти изабраних стратешких докуме-
ната

1 1

10 План јавне дебате и успостављања консензуса
окоизабраноглегалногдокумента

1 1

11 Правниизвештајорадуздравственеустанове 1 1
12 Одржавање стручног састанка на изабрану тему

изобластиздравственогправа
1

13 Одржавањепредавањанаизабранутемуизобла-
стиправакорисниказдравственезаштите

1

14 Рад са корисником здравствене заштите у свој-
ствузаштитникапацијентовихправа.Поступање
пожалбикорисника

1 1 4

15 Заступањездравственеустановепредсудом 2
16 Заступањездравственоградникапредсудом 2

Број Називвештине Гледа Асист. Изводи
17 Радутимунаприспитивањуздравственихпрописа 2 1
18 АнализаМеђународногздравственогправилника 1
19 Компаративна анализа здравственог законодав-

ствадвеземље
1

20 АнализапрописаЕвропскеунијеуобластиздравља 1

ОБЛАСТ:ЕПИДЕМИОЛОГИЈА(ЕП)УТРАЈАЊУ
ОД2МЕСЕЦА

Број Називвештине Гледа Асист. Изводи
21 Јавноздравственинадзор 2 1
22 Вакцинација 5
23 Епидемиолошкообезбеђењеколектива 0 2
24 Контролаболничкихинфекција 0 2 1
25 Предлагањемеразасузбијањеширењаболести 1 3 2
26 Контролареализацијемеразасузбијањеширења

болести
1 2 2

27 Извештајиреферисањеоепидемији 1

ОБЛАСТ:ХИГИЈЕНА(ХИ)УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА

Број Називвештине Гледа Асист Изводи
28 Санитарна инспекција водних објеката- водово-

да,бунара,површинскихвода
1 1

29 Оценасанитарнохигијенскогстањауобјектима
друштвене исхране-школске кухиње, ресторана
итд.

1 1 1

30 Оценасанитарнохигијенскихусловауобјектима
запроизводњуипрерадунамирница

1 1 1

31 Дезинфекција,дезинсекцијаидератизација 2 1 1

ОБЛАСТ:МЕДИЦИНСКАСТАТИСТИКА
ИИНФОРМАТИКА(СИ)УТРАЈАЊУОД2МЕСЕЦА

Број Називвештине Гледа Асист. Изводи
32 Приказивањестатистичкихподатака –табелира-

њеиграфичкоприказивање
3

33 Статистичко описивање података  – релативни
бројеви, мере централне тенденције, мере вари-
јабилитета

3

34 Статистичкаанализаподатака 3
35 Практични рад са корисничким пакетима за об-

раду текста, графичкимпакетима, статистичким
пакетима

1 1

36 Приказдобијенихре зултата 1 1
37 Статистичкозакључивање 1 1

ОБЛАСТ:ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТАРАДНИКАУТРАЈА
ЊУОД2МЕСЕЦА

Број Називвештине Гледа Асист. Изводи
38 Анализапрописаоздрављуибезбедностинараду 1
39 Учествовање у раду комисија за процену радне

способности
1

40 Испитивање професионалних ризика на рад
номместу

2 2

УСТАНОВЕУКОЈИМАСЕСПРОВОДИПРОГРАМ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЗДРАВСТВЕНОГПРАВАНА

ОСНОВУПРЕЦИЗИРАНИХВЕШТИНА

Институција Реднибојевивештинакоје
су приложене са описом и
нивоомизвршења

Потребно
времеу
месецима

Медицинскифакултет –двосеместрал-
нанастава

9

Завод/Институтзајавноздравље 1,2,3,4,5,6,7,11,13,21,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

17

Заводзаздравственоосигурање 3 1
Министарствоздравља 8,9,10,17,25,38,39,40 4
Домздрављаи/илиЗавод(Институт)за
здравственузаштитурадника

11,12,14,15,16,22,23 3

ИнститутзасоцијалнумедицинуМеди-
цинскогфакултетауБеограду

18,19,20

Клинички центар, Институт за здрав-
ствену заштиту мајке и детета, општа
болница

11,24,24 1



Институција Реднибојевивештинакоје
су приложене са описом и
нивоомизвршења

Потребно
времеу
месецима

Општинаиопштинскисуд 15,16 1
Укупно 36

4.Медицинскапсихологија
(36месеци)

Трајањеспецијализације
Трајањецелокупнеспецијализацијеизмедицинскепсихоло-

гије:36месеци(3године)

Клиничкапсихологијаобухвата24месеца
Овајпериодоб ухв атаборавакиедукацијунаклиничкимоде-

љењимаИнститутазапсихијатрију:
a) Три одељења дневне болнице за психотичне поремећаје,

психосоматикуинеуротскепоремећајеипоремећајеличности –6
месеци

b)Одељењазастационарнолечењепсихоза„ВладимирВу-
јић” –6месеци

c)центразасудскупсихијатрију –6месеци
d)центразамладе –6месеци
каоиборавакиедукацијуутрајањуоднајмање12месецау

некојодследећихустанова:ИнститутзадецуиомладинуКЦСр-
бије,ИнститутзанеурологијуКЦСрбије,Институтзаментално
здравље,»ЛазаЛазаревић«,КБЦ»ДрагишаМишовић«радиеду-
кацијеуследећимобластима:

Психопатологијадецеиомладине –5месеци
Породичнатерапијаалкохолизма –2месеца
Неуропсихологија(одраслихидеце) –3месеца
Ургентнастањаупсихијатрији-1месец
Другостепенакомисијазадоделудецеупоступкуразвода –1

месец
Едукацијаизсубспецијалистичкихобластијетакођепредви-

ђенатокомовогпериода:неуропсихологија,пројективнитестови,
упитнициличности,тестовиинтелигенције,судскапсихологија

Необавезна је, али се препоручује едукација из следећих
области:

a)Судскапсихологија
b)Рорсцхацхметод
c)Неуропсихологија
d)Упитнициличностиновегенерације
e)Колаборативнапроцена
f)Проценасуицидалностиихомицидалности

Проверазнања
Процена стечених знања се врши континуирано током три

годинеспецијализацијенаосновупраћењаспецијализаната,коло-
квијумаизавршногусменогиспита.

После обављеног стажа из сваког од појединих наставних
предметаспецијализантиполажуКолоквијуме.Предвиђенојепо-
лагање6колоквијума:

 –психијатрија,
 –психотерапија
 –психопатологијадетињстваимладости
 –методеклиничкепсихологијетеоријаличности
 –истраживачкипројекатизобластимедицинскепсихологије
a) 3 приказа клиничка случаја и јавна одбрана интерпрети-

ранихре зултата тестирањапредменторимаи групомспецијали-
заната

b)менторнакрајуспецијализацијепрегледа20психолошких
налаза урађених током специјалистичког стажа наИнституту за
психијатрију

Редоследспецијализације
Незахтевасеобавезниредоследспецијализације,алијепо-

жељнодасеприоритетдаклиничкојпсихологијинапсихијатрији.

Циљевиспецијалистичкеедукације
Основнициљспецијалистичкеедукацијеизмедицинскепси-

хологије јеформирањекомпетентногпсихологакоји је способан
да процедурално тачно извршипсихотестовну процену, дијагно-
стикујеисаветодавноитерапијскитретирапацијентаучитавом

спектрумедицинскихустановаодфазепримарне, до терцијалне
заштите.

Тоукључујеследећевештине:
1)Познавањепсихичкогразвојачовека,одрођењадосени-

јума
2)Познавање психопатологије у детињству, адолесценцији,

зрелостиистарости
3) Познавање психијатријских класификационих система и

основнихпроблемадиференцијацијенормалногипатолошког
4)Познавањебатеријепсихолошкихтестова,одфазезадава-

ња,дообраде,интеграцијеиинтерпретацијеподатака
5)Познавањепринципасаветодавногипсихотерапијскограда
6)Применуовихвештинауусловимаамбулантнограда,пар-

цијалнеистационарнехоспитализације
7)Познавањеметоданаучногистраживањаупсихологији
Добро едуковани психолог током специјализације треба да

овлада самоопсервацијом и препознавање емоционалних и кон-
тратрансферних реакција, да усаврши вештине комуникације са
пацијентима, клијентимаи члановимањиховепородице, такода
јеспособандаемпатичкиипрофесионалнокоректнокомуницира
поштујућиетичкепринципепсихолошкеструке.

Специфичневештинеиспецијалистичкознање
изМедицинскепсихологије

Препознавање главних симптома и великих синдрома из
области:

Поремећајинавикаипонашања,психичкипоремећајиудеч-
јојдоби,психичкипоремећајиуадолесценцији,зрелојдобиисе-
нијуму.Ментална ретардација, анксиозни и депресивни пореме-
ћаји, поремећаји личности, злоупотреба супстанци, психотични
поремећаји,схизофренија,афективнепсихозе,параноиднастања,
неуролошкиидругиорганскипоремаћаји.

Неопходанстепенпознавањаспецифичнихпсихолошкихве-
штина:

Теоријеличности
a)позитивистичке
b)конструктивистичке
Психолошкапроцена:
a)Концептициљевитестирања
b)Индикацијаиконтраиндикацијезаодлукуотестирању
c)Развојинструментаријума
d)Интеграцијаре зултатанаразличитимтестовима
e)Интеграцијатестовнихподатакаиинформацијаиздругих

извора
f) Презентовање ре зултата пацијенту као облик терапијске

интервенције
Психолошкетехникезаспровођењевештина:
a)Поделатехника,тестоваискала
b)Психолошкиинтервју
c)Скалепсихомоторногразвоја
d)Скалесоцијалнезрелости
e)Тестовиинтелигенције
f)Тестовизапроценуличности-упитници
g)Пројективнеметоде
h)Неуропсихолошкитестови
i) Задавање појединачних инструмената, интерпретација и

интеграцијаподатака
Психодијагностика
a)Проценапонашања
b)Проценаинтелигенције
c)Проценаоштећењаифункцијемишљења
d)Проценаструктуреличности
e)Проценадинамикеличности
f)ПроценаЈа/Selfa,самосвести
g)Психодијагностикахендикепираних
h)Проценастањаиодносаупородици
i)Евалуацијатерапије
Патопсихологијаипсиходијагностикаразвојногдоба:
a)Вештине препознавања поремећаја везаних за дечју доб,

дистинкцијаразвојнихипатолошкихфеномена(интервјусароди-
тељимаидететом;проценапсихомоторногразвоја;проценаинте-
лектуалне,емоционалнеисоцијалнезрелости)

b)Овладавањевештиномкомуникацијеипрепознавањапо-
ремећајакодадолесцената,дистинкцијеразвојноочекиванихфе-
номенаипочеткапатопсихолошкихфеномена



c)Овладавањевештинамадистинкцијепоремећајавезанихза
зрелудобиклимактеријум

d)Вештинерадасастаримособамаипрепознавањепореме-
ћајаугеронтопсихологији

e)Стресикриза,кризнереакцијеиинтервенцијеукризи
Саветовање,психотерапијаипсихолошкапревенција
a)Упознавањесидејамапсихолошкихрадионицакаооблика

радаупримарнојпревенцији
b)Упознавањесосновнимпринципимапсихолошкогсавето-

вања
c) Упознавање с основним идејама индивидуалне и групне

психотерапије
d)Овладавањевештиномпроценеиндикацијазаупућивање

нааналитичкутерапију
e) Вештина процене индикација и примене когнитивно-би-

хејвиоралнетерапије
f)УпознавањесосновнимправцимаХуманистичкепсихоте-

рапије
g)Индиковањеиприменапородичнетерапије
h)Социотерапијскагрупа
i)Психолошкапревенција –дечја,адолесцентна,одрасладоб

Пси хи ја три ја
a)Проценапсихијатријскесимптоматологијенаосновунати-

ралистичкихтехника
b) Вештине процене акутних и хроничних психијатријских

синдрома и интеграција опсервираних патолошких  стања с по-
дацима о карактеристикама психолошког развоја и преморбидне
психолошкеструктурепацијента

c)Фармакотерапија –упознавањеспринципимапримененај-
чешћихпсихоактивнихлекова,индикацијама, контраиндикација-
маинежељенимефектима.

d)Овладавањевештинамакомуникацијесадругимпрофеси-
оналцимаиизграђивањеулогепсихологаутимовимаупсихија-
тријскимидругимздравственимустановама

Не у ро ло ги ја
a)Упознавањесосновнимнеуролошкимобољењима:посеб-

нопсихоорганскисиндром,деменције,трауме.
b)Овладавањевештинамадистинкцијепоремећајакогнитив-

нихфункцијаиизменаличностикоднеуролошкихпацијената
c)Нормалноипатолошкореаговањепацијентананеуроло-

шкообољење,упознавањесосновамапсихолошкоградасанеуро-
лошкимпацијентима

Методенаучногистраживањаупсихологији
a)Проблемимерењауклиничкојпсихологији
b)Елементиструктуренаучногмишљења
c) Униваријантни и мултиваријантни експерименти у кли-

ничкојпсихологији

Субспецијалистичкеобластимедицинскепсихологије

Те сто ви ин те ли ген ци је
Применаиинтерпретацијастранихистандардизованихте-

стоваинтелигенције(WB2,VITI,WAISIII)

Упит ни ци лич но сти но ве ге не ра ци је
Примена,обрадарезултатаиинтерпретацијаупитникаиинвен-

тараличностиновегенерације(MMPI2,NEOPI-R,MCMIIII,PAI)

Ror schach ме тод
Упознавање с основама Обухватног метода интерпретације

Rorschachметода

Ин те гра ци ја по да та ка и пи са ње на ла за
Увежбавањеинтеграцијеподатакадобијенихнаразличитим

методамапроцене,овладавањеелементимаписменогналаза,ар-
тикулацијаодговоранапостављенедијагностичкезадатке,вежба-
ње начина на који се и пацијентуможеформулисати feedback о
ре зултатимакаодеоколаборативногмоделарадасапацијентима

Не у роп си хо ло шко те сти ра ње
Основнипринципииупознавањесзадавањемиобрадомре-

зултатананеуропсихолошкимтестовима

Суд ска пси хо ло ги ја и па топ си хо ло ги ја
Упознавањесосновнимпринципимаипроцедуромрадапси-

хологаупроцесувештачењаитумачењарезултатанасуду.Специ-
фичностифорензичкепроцене,психолошкапроценакодклијената
упућенихрадифорензичкеекспертизе,овладавањеспецифичности-
маписменогмишљењакојесеупућујеграничнимдисциплинама

V.ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАЗАУЖЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

1.Аудиологија
(12месеци)

УжаспецијализацијаизАудиологијеподразумевадва семе-
страорганизованетеоријскенаставеипрактичнирадуукупном
трајањуужеспецијализације.

Клиничкаанатомијаиморфологијаорганаслухаиравноте-
же.Спољасњеуво,звуковод,средњеуво.Бубнаопна,унутрашњи
зидсредњегува,днобубнедупље,Еустахијеватруба,слушнеко-
шчице,каналличногживца,улазумастоид,мастоиднинаставак,
шемасредњегува,унутрашњеуво,мембранознилабиринт,Корти-
јеворган,месак,структураслузницесредњегува,односувапрема
ендокранијумуипремаждрелу.Електронско-микроскопскаструк-
тураунутрашњегува.

ФизичкиосновиакустикеиелектроакустикеТонизвук,фи-
зичкекарактеристике,фреквенција,боја.Вештачкиизворитоно-
ва,електроакустичкиапаратипримењењиуаудиолошкимиспити-
вањимаикорекцијигубиткаслуха.

Физиологијаорганаслуха.Општеофункцијиува,функција
спољашњегува,функцијасредњегува,функцијаакустичногдела
унутрашњегува.Биохемијаува.

Оштећењаслуха:кондуктивно,кохлеарноиретрокохлеарно.
Субјективнеметодеиспитивања:тоналналиминарнааудиометри-
ја,говорнааудиометрија,супралиминарнааудиометрија,појамре-
крутмана и замора слуха.Објективне методе испитивања слуха:
тимпанометрија,отоакустичнеемисије,АИПМС.

Морфологијаифизиологијаорганаравнотеже:перифернии
централни вестибуларни систем. Сензорне ћелије чула равноте-
же,утрикулус, сакулус, полукружни канали. Вестибуларна једра.
Учешћеосталихчулауодржавањуравнотеже.

Испитивањефункцијечуларавнотеже:физиолошкиипато-
лошки вестибуларнинистагмус.Специфичности чула равнотеже
уодносунадруга чула.Тешкоћеприиспитивању.Визуалнооку-
ларнитестови.Вестибулоокуларнитестови,спонтанинистагмус,
калоријскиИротаторни

тестови. Вестибулоспинални тестови: Ромбергов тест, паст
поинтингтест.Тествизуалногвертикалног.Методебележењанис-
тагмуса.Диференцијалнадијагнозаоштећењачуларавнотеже.

Обољења унутрашњег ува која захватају чуло равнотеже:
М.Мениере,неуролабиринтитис,бенигнипароксизмалнипозици-
онивертиго (БППВ),тумориПЦУ.Типовивртоглавицаоддифе-
ренцијалнодијагностичкогзначаја.

Лични живац: топографска дијагностика и њен значај.
Сцхример-овтестамонијаком.Кохлеостапедијалнирефлекс.Укус.

Акутнаидиопатскасензорнанаглувост:етиологија,дијагно-
за,терапијскипротокол.

Кондуктивненаглувостисацеломбубномопном:етиологија,
патогенеза, хронична запаљења,отосклероза, туомори,дијагноза
итерапија.

Инфекције лабиринта: менингогени лабиринтитиси, однос
менингитис -лабиринтитис. Тимпаногени лабиринтитиси. Хема-
тогенилабиринтитиси.Клиничкасликадијагнозаитерапија.

Хируршколечењеоштећењаслуха.Класичнеиконзервациј-
скеоперативнетехнике.Кохлеарниимплант,vibrantsoundbridge.

Испитивање слуха деце.Специфичности испитивања слуха
деце, бихејвиоралне И објективне методе испитивања. Батерија
аудиолошкихтестовазадецу.Диференцијалнадијагнозаперифер-
них,централнихифункционалнихоштећењаслуха.

Конгениталне малформације ува и синдромска оштећења
слуха.Генетикаоштећењаиконгениталнемалформацијеува.Ем-
бриолошкеоснове.Функционална дијагностикаиначинрехаби-
литације.Значајсиндромаупогледуздрављадететаипрофесио-
налнеоријентације.Календардијагностичкеобрадеипланирање
оперативноглецења.Начинрехабилитације.



Ототоксичност. Врсте ототоксичних манифестација. Групе
ототоксичнихлекова.Удруженадејства.Превенција.

КАТАЛОГВЕШТИНА

 И У
1.Аудиовестибулолошкаанамнезакододраслих 100
2.Аудиолошкаанамнезакоддеце 50
3.Отонеуролошкипреглед 100
4.Акуметријскоиспитивањеслуха(звучневиљушке) 100
5.Тоналналиминарнааудиометријакододраслих 100
6.Супралиминарниаудиометријскитестови 20
7.Тоналналиминарнааудиометријакоддеце 50
8.Plauаудиометрија 20
9.Испитивањепрагаслухааудитивнимевоцираним
потенцијалима(БЕРА) 20

10.Проценастањаслухакоддецемлађеод2године 20
11.Тимпанометријакододраслих 100
12.Тимпанометријакоддеце 50
13.ТимпанометријскаиспитивањафункцијеЕустахијеветубе 20
14.Испитивањерефлексастапедијуса 50
15.Електрокохлеографља 20
16.Испитивањекортикалнихевоциранихпотенцијала 20
17.Топодијагностичкитестовилезијафацијалногнерва

(Сцхирмер-овтест,хемијскаиелектричнагустометрија
рефлексстапедијуса) 20

18.Радиолошкеметодеуотонеурологији
(стандардне,компјутеризованатомографијамагнетнарезонанција) 50
19.ИзрачунавањепроцентагубиткаслухапоФоwler.Sabine-у 20
20.Оценараднеспособностилицаоштећеногслуха 20
21.Разврставањедецеоштећеногслухаприполаскуушколу 20
22.Професионалнаоријентацијалицаоштећеногслуха 10
23.Одређивањеслушногапаратакододраслих 20
24.Одређивањеслушногапаратакоддеце 10
25.Утврђивањеговорногстатуса 20
26.Тестартикулације 20
27.Рехабилитацијаслушањакоддецеоштећеногслуха 50
28.Постављањеосновноггласакоддецеоштећеногслуха 20
29.Вежбеартикулације 20
30.Корекцијаартикулацијенаапарату„Visiblespeech” 10
31.Вежбезаразвојговораијезика 50
32.Вежбезаразвојграфомоторике 10
33.Реедукацијапсихомоторике 10
34.Тестовизапроценустатичкефункцијевестибулариса 50
35.Испитивањепозиционогнистагмуса 20
36.Тестовивизуелно-окуломоторнеконтроле(динамичкитест,

глаткопраћење,оптокинетичкинистагмус) 20
37.КалоријскоиспитивањевестибуларисасаЕНГ 50
38.отаторнитестовивестибуламефункцијесаЕНГ(купулометрија

ипендуларнитест)
39.Проценавестибуларногоштећења
40.Оценараднеспособностикодоштећењавестибулариса
41.Основефонијатријскеанамнезеипрегледа
42.Објективнаанализагласа(аеродинамскаиспитивања,

стробоскопија,сонографија)
43.Елементифонопедскерехабилитације
44.Логопедскитретманговорнихпоремећаја
45.Савременовођењеаудиолошкедокументације

(видеорегистрација,компјутеризацијаналаза)

2.Лабораторијскатехниказаизучавањепротеина
(12месеци)

ЦИЉ:Уосновивеликогбројаобољењаналазисепоремећај
структуреи/илифункцијепротеина.Великидоприносизучавању
протеина даје протеомика  – посебна научна дисциплина која се
бавиизучавањемпрофилаекспресијеразличитихпротеинаураз-
личитимврстамаћелија.Утокуспецијализацијеклиничкебиохе-
мијеи лабораторијскемедицине значајанпериод специјалистич-
когстажапосвећенјеупознавањусарутинскимлабораторијским
техникамазамерењеразличитихпротеина,најчешћеуузорцима
перифернекрви(серум,плазма,уобличениелементи)иређе,дру-
гихекстрацелуларнихтечности.Основнициљужеспецијализаци-
је изЛабораторијских техника за изучавање протеина је да спе-
цијалистаклиничкебиохемијестекнедодатнаметодолошказнања
за рад у изучавању структуре ифункције протеина порекломиз
овихузорака,каоиизузоракаткивазахваћенихобољењем,када
јетопотребноуциљупостављањадијагнозе.Анализаизмењеног
профилаекспресијепротеинакодболесникатребадапружидра-
гоценупомоћклиничаруупостављањудијагнозеипраћењуна-
предовањаобољења.

САДРЖАЈ:На теоријској настави би се изучавала: проте-
омика и њен значај у медицинским наукама, различите технике
за изолацију и изучавање протеина (технике дијализе, таложе-
ња и хроматографске методе, јоноизмењивачка хроматографија,

хроматофокусирање, гел филтрација, афинитетна хроматографи-
ја),изолацијаикарактеризацијапротеинаметодомелектрофорезе
(принципиелектрофорезе,натвна,СДСидводимензионалнаелек-
тофореза)иидентификацијапротеинаметодомимуноесејаииму-
ноблота.Практичнанаставаобухвата:припремуузоракаткиваза
идентификацијуиквантитативноодређивањепротеина(хомогени-
зацијаузоракаткива,центрифугирање,сепарацијаједарне,микро-
зомалне фракције и цитосола, сепарација уобличених елемената
крви), квантитативно одређивање непречишћених протеина, тех-
никезаизолацијуипречишћавањепротеина(афинитетнахромато-
графија),изолацијаикарактеризацијапротеинаметодомелектро-
форезе(СДСелектрофореза)иидентификацијупротеинаметодом
имуноесеја и имуноблота (влажни електротрансфер протеина са
гелананитроцелулознумембрану,детекцијапротеинапомоћуспе-
цифичних антитела, радиографска детекција места специфичног
везивањасахемилуминисцентнимсупстратомидензитометријска
анализаинтензитетапребојеностиимуноблота).

ИСХОД:Знање стечено у току наставе ове уже специјали-
зације омогућиће специјалисти лабораторијских техника за из-
учавање протеина да: одреди врсту болесничког материјала за
идентификацију и квантификацију одређеног протеина; одреди
одговарајућиметодолошкиприступзакарактеризацијуспецифич-
нихпротеина;самосталноизведеодговарајућеизабранетехнике,
евалуира аналитичке ре зултате и да интерпретира патогенетске
механизме различитих обољења насталих на нивоу поремећаја
протеома.

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ: Програм уже специјализације Ла-
бораторијске технике за изучавање протеина траје једну школ-
скугодину.Уоквируовогпрограманаставаћебитиреализована
уобликутеоријскенаставе,практичненаставе,израдеиписања
специјалистичкограда.Практичнанаставаћесере ализоватикроз
обавезнистажулабораторијамареферентнихустанова,аобухва-
тиће оспособљавање кандидата за самостално извођење наведе-
нихбиохемијскихиимунолошкихлабораторијскихтехника.

3.Молекуларнобиолошкаиимунохемијскадијагностика
(12месеци)

ЦИЉ:Стицање теоријског и практичног знања измолеку-
ларнемедицинеианализакојесезаснивајунаимунолошкимреак-
цијама(антиген-антителореакције)каоианализегенетичкогма-
теријаласамогућношћуприменестеченогзнањаубиохемијским
лабораторијама различитих здравствених установа, обзиром да
данаспостојипотреба заизвођењемовихвисоко специјализова-
нихтехниказапотребедијагностикеразличитехуманепатологије
као и праћења одговарајуће терапије.Поред тога, велика пажња
ћесепоклонитиоспособљавањукандидатазаправилнотумачење
добијеногре зултатапошто јеинтерпретацијадобијенихре зулта-
такључнизадатаксубспецијалисталекараспецијалистаклиничке
биохемије.

САДРЖАЈ:Програм ове уже специјализације об ухв ата те-
оретска знањаиз имунологије (урођении стечениимунитет, ху-
морални и ћелијски имунитет, реакције преосетљивосту, аутои-
муност,онколошкаимунологија,трансплантационаимунологија,
имунодефицијенције),имунохемије(антигени,антитела,криогло-
булини, комплемент, главни хистокомпатибилни комплекс, Т ће-
лијскирецептор,цитокини)ипрактичназнањакојаподразумевају
оспособљавање кандидата за извођење одговарајућих имуноло-
шкихтехника(Нефелометрија-одређивањеконцентрацијеимуно-
глобулина, одређивање концентрације компоненти комплемента;
радијална имунодифузија- имунодифузија, имуноелектрофореза,
радиоимуноесеј; одређивање имунских комплекса, одређивање
концентрације криоглобулина, ЕЛИСА тест; Кожне пробе касне
преосетљивости,раздвајањелимфоцитанагустинскомградијен-
ту,директнаииндиректнаимунофлуоресценција –флуоресцентни
микроскопиФАЦС –анализа;активацијалимфоцитамитогенима,
инвитродетекцијацитокина,испитивањефункцијенеутрофилаи
акрофага;Одређивањекрвнихгрупа,Combs-овтест,одређивање
инхибиторафакторакоагулације;Кожнепроберанепреосетљиво-
сти,детекцијаспецифичнихИгЕинвитро;ОдређивањеАНА,од-
ређивањеанти-ДНКантитела,одређивањеРФ,одређивањеорган
специфичних антитела, имунохистологија бубрегаи коже;Утвр-
ђивањемоноклонскихгамапатија,имунодијагностикамононукле-
арнихилимфнихнеоплазми,детекцијатуморскихмаркера,ХЛА



типизација)имолекуларнобиолошкихтехника(изоловањеДНК
саФТАкартица,изоловањеДНКхелексом,изоловањеДНКорган-
ском(ПЦИ)методом,изоловањеДНКпомоћухалотропнихсоли,
изоловањеДНКпомоћупарамагнетнихчестица,изоловањеДНК
изразличитихбиолошкихузорака;Хибридизацијскетехнике-хе-
милуминисцентне и хромогене; Реал Тиме ПЦР. Дизајнирање
ПЦРпрајмера,моноплеxамплификација,мултиплеxамплифика-
ција,алелспецифичнаамплификација;капиларнаелектрофореза,
агарозна и ПАГЕ електрофореза, секвенцирање генома, технике
скрининганамутације).

ИСХОД: Кандидат би по положеној ужој специјализацији
молекуларнобиолошкаиимунохемијскадијагностика требалода
одговори потребама савремене лабораторијске дијагностике.Са-
владавањемовогпрограма,кандидаттребадабудеоспособљенза:
постављање индикација за одређене лабораторијске процедуре,
применуодговарајућих техникаипринципа, самосталноизвође-
њенаведенихтехника,евалуацијуаналитичкихре зултата,активно
учешћеуклиничкимтимовима,праћењенаучнихтоковаиприме-
нунаучнихсазнања.

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ: Програм уже специјализације- мо-
лекуларно биолошка и имунохемијска дијагностика траје једну
школскугодину.Уоквируовогпрограманаставаћесере ализова-
тикрозпредавања,семинарскунаставуипрактичнунаставу.Пре-
давањаћеобухватитиодабранапоглављаимунологије,имунохе-
мијеимолекуларнегенетике.Семинарсканаставаћеобухватити
интерактивнунаставукојазациљиматеоријскуедукацијуканди-
датаотехникамакојећепримењиватиупрактичномрадукаошто
су:  технике испитивања хуморалних и целуларних компоненти
имунског одговора, имунохематолошке технике, технике испи-
тивања алергијских болести, технике испитивања аутоимунских
болести, специфичне технике у туморској имунологији, принци-
пи изолације и пречишћавања нуклеинских киселина, принципи
квантификацијенуклеинскихкиселина,принципиамплификације
нуклеинских киселина, принципи анализе амплификованих про-
дукатануклеинскихкиселина.Практичнанаставаћесере ализо-
ватикрозобавезнистажулабораторијамареферентнихустанова
а обухватиће оспособљавање кандидата за самостално извођење
наведенихмолекуларнобиолошкихиимунохемијскихтехника.

4.Клиничкобиохемијскареуматологија
(12месеци)

ЦИЉ:Стицање теоријског и практичног знања за потребе
извођењаи тумачења биохемијскихи имунолошких анализа код
запаљенских, метаболичких и дегенеративних реуматичних бо-
лести. Последњих година инциденца реуматичних болести је у
сталномпорасту,што је узроковано старењемопштепопулације
исавременимначиномживота(неправилнаисхрана,смањенапо-
кретљивост,излагањефакторимаризиказаиспољавањенајчећих
болестикаоштосуостеопороза,остеоартрозаире уматоидниар-
тритис). Истовремено се развијају нове лабораторијске дијагно-
стичкеметодеиуводеновипараметри.Овеметодесучестоскупе
икористесенерационално.Адекватнаедукацијакадрауклинич-
ко-биохемијскимлабораторијамабиомогућилаправиланирацио-
наланизборанализаитумачењедобијенихре зултата.

САДРЖАЈ:Похађањемовеужеспецијализацијекандидати
ћестећизнањаоструктуриифункцијикоштаногихрскавичавог
ткива(матриксићелијскекомпоненте),регулацијиконцентрације
калцијумаифосфораукључујућиулогуПТХивитаминаД,узро-
ке хипо- и хиперкалцемије, хипо- и хиперфосфатемије, хипо- и
хипермагнеземије,клиничко-биохемијскимкарактеристикамапо-
јединихболести скелетног система (остеопороза, остеомалација,
Пагет-ова болест костију, ренална остеодистрофија, хиперпара-
тиреоидизам, хипопаратиреоидизам, остеоартроза, ре уматоидни
артритис, гихт, спондилоартритиси, системске болести везивног
ткива, антифосфолипидни синдром, васкулитисни синдроми и
другеурођенеистеченанереуматичнеболестикојесемогуодра-
зитинакоштанисистем).Поредсагледавањазначајаспецифичних
биохемијскиханализазапојединаре уматолошкаобољења,канди-
датићебитиупознатисазначајемиинтерпретацијомопштихпа-
раметаракојикарактеришузапаљенскисиндром(протеиниакутне
фазеидруги).Кандидатћеусвојитипрактичназнањаоузимању
иприпремиузоракапојединихтелеснихтечности(крв,урин,си-
новијална течност, плеурална и перикардна течност, асцитес) за

биохемијскеанализе.Кандидатћеовладатипринципимаитехни-
камаодређивањаукупногислободногкалцијума,фосфата,магне-
зијума,ПТХ,витаминаД,калцитонина,ПТХ-рП,маркераресорп-
ције коштаног ткива (Н-телопептид  – НТx, Ц-телопептид-ЦТx,
пиридинолини,тартаратрезистентнакиселафосфатаза),маркера
коштанесинтезе(остеокалцин,коштанаалкалнафосфатаза,про-
колагенскипептиди –ПИНПиПИЦП),Предметедукацијебиће
ипринципиитехникеодређивањареуматоидногфактора,антину-
клеарнихантитела(АНА),екстрактибилнихнуклеарнихантитела
(антиРо,антиЛа,антиСм,антиСцл70,антиЈо1,антиУ1РНП),
анти дсДНА, цАНЦА, пАНЦА, антикардиолипинских антитела,
криоглобулина, имунских комплекса, компоненти комлемента,
имуноглобулина.Посебанакценатћебитинаинтерпретацијидо-
бијенихре зултата.

ИСХОД:Кандидатћепозавршенојужојспецијализацијииз
клиничко-биохемијскере уматологијебитиоспособљензапрепо-
знавањеиндикација иизвођењепојединих анализа,њиховопра-
вилно тумачење и активно учешће у клиничкој дијагностици и
процењвањуефекататерапијереуматичнихобољења.

ОБЛИЦИНАСТАВЕ:Наставаћесере ализоватикрозпре-
давања,семинарскунаставу,радионицеипрактичнунаставу.

5.Лабораторијскадијагностикауонкологији
(12месеци)

ЦИЉ:Основни циљ уже специјализације из Лабораториј-
ске дијагностике у онкологији је да специјалиста клиничке био-
хемијестекнедодатназнањанеопходназапостављањедијагнозе,
процену прогнозе и праћење ефеката терапије различитих врста
карцинома,каоипаранеопластичкихифамилијарнихендокриних
синдрома.

САДРЖАЈ:Натеоријскојнастависеизучавајукритеријуми
заприменутуморскихмаркераупостављањудијагнозеодређених
карцинома (сензитивност, специфичност, прецизност, тачност)
као и одговарајуће биостатистичке методе за утврђивање њихо-
вогквалитета(Recieveroperatingcurveанализа..).Поредтога,де-
таљносеизучавајупознатитуморскимаркерикарциномаглавеи
врата, карцинома плућа, карцинома гастроинтестиналног тракта
(једњака,желуца, јетре,жучнекесе,панкреасаидебелогцрева),
карцинома урогениталног тракта (карциномбубрежногпаренхи-
ма, мокраћне бешике и неоплазме простате), карцином јајника,
карциномдојкеитуморикостијуимекихткива.Ужиспецијали-
зантибисеупозналиисасавремениманалитичкимметодамаза
одређивање туморских биомаркера (fluorescence in sity hubridi-
zation (ФИСХ), масена спектрометрија у комбинацији са гасном
хроматографијом(МСГЦ),microarraus).Посебнапажњабисепо-
светилаинтерпретацијилабораторијскихналазаусветлуре зулта-
тафизикалногналазаиимиџинганализа.Пореддетаљнеанализе
методологије за одређивање постојећих маркера, супспецијали-
зантибисеупозналиисанајновијимгенетскиммаркеримакоји
суодкористиупостављањудијагнозекарцинома.Уоквируове
ужеспецијализацијепосебнобисеанализираоприступзаутврђи-
вањепаранеопластичнихсиндрома(ектопичнасекрецијахормона,
Кушингова болест, хиперкалцемија и хипогликемија), присуства
карциноидних тумора и мултиплих ендокриних неоплазија. Па-
жњабибилапосвећенаиизучавањубиохемијскихпоказатељака-
хексије,каонеспецифичногсиндромаукарциномима.Практична
наставаћеоб ухв ататиодређивањетуморскихмаркераразличитим
аналитичкимтехникама,којеукључујуензимскеесеје,имуноесе-
јеидругеаналитичкетехнике(хроматографија,елекротофореза).
Посебнапажњаћебитиусмеренанаимунохистохемијскеметоде
заутврђивањеприсустватуморскихбиомаркерауузорциматкива
или методе имуноесеја у екстрактима ткива (матриксне метало-
протеиназе,катепсини,регулаторнииизвршнимолекулиапопто-
зе,онкофеталнипротеини,цитокератини..).

ИСХОД:Знање стечено у току наставе ове уже специјали-
зације омогућиће специјалисти лабораторијске дијагностике у
онкологијидаизабереиизведе специфичнелабораторијскепро-
цедуре које се користе у скринингу, постављању дијагнозе, ева-
луацијипрогнозеиутврђивањупоновнепојаверазличитихврста
карцинома,каоипраћењуефикасностипримењенеантитуморске
терапије.Анализаре зултатаодређивањатуморскогмаркератреба
дапружидрагоценупомоћклиничаруупостављањудијагнозеи
праћењунапредовањаобољења.



ОБЛИЦИНАСТАВЕ:ПрограмужеспецијализацијеЛабо-
раторијскадијагностикауонкологијитрајеједнушколскугодину.
Уоквируовогпрограманаставаћебитиреализованауобликуте-
оријскенаставе,практичненаставе,израдеиписањасупспеција-
листичкограда.Практичнанаставаћесере ализоватикрозобаве-
зни стаж у лабораторијама референтних установа, а обухватиће
оспособљавањекандидатазасамосталноизвођењенаведенихби-
охемијскихиимунолошкихлабораторијскихтехника.

6.Лабораторијскаендокринологија
(12месеци)

ЦИЉ:Унапређењетеоријскогипрактичногзнањазапотре-
беизвођењаитумачењабиохемијских,имунохемијскихифункци-
оналниханализаендокринолошкихобољења.

САДРЖАЈ:Похађањемовеужеспецијализацијекандидати
ће стећи знања о анатомским, хистолошкимифизиолошким ка-
рактеристикама ендокриног система, аутоимуним ендокриним
обољењима(аутоимуниаспектобољењатироидее,аутоимуниас-
пекттипИдијабетеса,полигландуларниаутоимунисиндромИи
ИИ),лабораторијскомиспитивањухипоталамусаихипофизе(ис-
питивање АЦТХ, хормона раста, пролактина, ТСХ, ЛХ и ФСХ;
испитивање хипоталамо-хипофизне функције), лабораторијском
испитивању тироиднежлезде, лабораторијском испитивању гли-
кокортикоида,адреналнихандрогенаисржинадбубрега,лабора-
торијском испитивању тестикуларне функције, лабораторијском
испитивању функције оваријума, лабораторијској ендокриноло-
гијиутрудноћи,лабораторијскомиспитивањухормонапанкреаса
идијабетесмелитуса,лабораторијскојендокринологијиугерија-
трији,лабораторијскојдијагностициургентнихстањауендокри-
нологијиилабораторијскојдијагностицикодмалигнихобољења
ендокриногсистема.Поредсагледавањазначајаспецифичнихби-
охемијскиханализазапојединаендокринолошкаобољења,канди-
датћеусвојитипрактичназнањаоузимањуиприпремиузорака
појединихтелеснихтечностизабиохемијскеанализе.Посебанак-
ценатћебитинаинтерпретацијидобијенихре зултата.

ИСХОД:Кандидатћепозавршенојужојспецијализацијииз
лабораторијскеендокринологијебитиоспособљензапрепознава-
ње индикација и извођење појединих анализа,њихово правилно
тумачењеиактивноучешћеуклиничкојдијагностициипроцењи-
вањуефекататерапијеендокринолошкихобољења.

ОБЛИЦИНАСТАВЕ:Наставаћесере ализоватикрозпре-
давања,семинарскунаставу,радионицеипрактичнунаставу.

7.Лабораторијскагеријатрија
(12месеци)

ЦИЉ:Стицање теоријског и практичног знања за потребе
извођењаитумачењабиохемијскихиимунолошкиханализаупо-
пулацијистарихособа.Потребазаоваквимоспособљавањемкан-
дидата произилази из чињенице да је старија популација са све
већим процентом заступљена у друштву, да ова популација има
посебнепотребенесамоувидупомоћиупостављањуодговара-
јућедијагнозевећупраћењуодговарајућихбиохемијскихпараме-
таракојипредстављајупоказатељуспешностиилипојавенежеље-
них ефеката хроничних терапија (нпр. ниво серумског калијума
кодпацијенатанахроничнојтерапијидиуретицима).Такође,вред-
ности референтних интервала многих биохемијских параметара
семењајусагодинама,некисеповећавају(нпр.холестерол,ТАГ,
глукоза, активност алкалне фосфатазе, урати, укупни протеини,
албумини,ПТХ,ПСА)анекиснижавају(нпр.серумскикалцијум,
активносткреатинкиназе,клиренскреатинина,естроген,хормон
раста,тестостерон,витаминБ12,витаминЦ,бакар,гвожђе,зинк).
Требаиматиувидудаманифестацијеболестикодстаријихособа
могу да буду потпуно различите (потреба за правилним утврђи-
вањеминдикација заодговарајућелабораторисјкеанализе)каои
да сефункција појединих органа са годинамапостепено смању-
је(нпрфункцијабубрега)аидаприменанекехроничнетерапије
може довести до лажно позитивних тј лажно негативних ре зул-
татаодређенихлабораторијскиханализа.Ускладусанаведеним
специфичностимастаријепопулације,дијагностичкизначајмно-
гихлабораторијскихпараметарасемењазбогчегаих јепотреб-
но тумачити више у светлу индивидуланог праћења пацијента
негоопштепопулације.Збогсвеганаведеног,великапажњаћесе

поклонитииоспособљавањукандидатазаправилнуорганизаци-
ју лабораторијске дијагностике, контролу квалитета и правилно
тумачењедобијеногре зултатаускладусаспецифичностимакоје
пратестаријупопулацију.

САДРЖАЈ:Програм ове уже специјализације об ухв ата те-
оретсказнањаизбиохемије (општаиклиничкабиохемија),иму-
нологије (основи имуногије, аутоимуност, имунологија тумора),
интернемедицинесафармакологијом(терапијаилабораторијска
обрада кардиолошкихпацијената,терапијаилабораторијскаоб-
радапулмолошкихпацијената, терапијаилабораторијскаобрада
нефролошких пацијената, терапија и лабораторијска обрада га-
строентеролошких пацијената), неуропсихијатрије (терапија и
лабораторијска обрада пацијената са деменцијом, терапија и ла-
бораторијскаобрадапацијенатаоболелиходAlzheimer-овеболе-
сти, терапија и лабораторијска обрада депресивних пацијената,
терапијаилабораторијскаобрадапацијенатасаПаркинсонизмом,
терапијаилабораторијскаобрадапацијенатасанеуродегенератив-
нимболестима),ре уматологије(терапијаилабораторијскаобрада
пацијената са реуматским болестима, терапија и лабораторијска
обрадапацијенатасаостеопорозом),онкологије(терапијаилабо-
раторијскаобрадапацијенатасатуморимаразличитеетиологије).
Практична настава ће обухватити оспособљавање кандидата за
извођење али пре свега правилно тумачење ре зултата изведених
анализаускладусаиндивидуланимспецифичностимапацијента
(одређивањеконцентрацијепротеина, одређивањеконцентрације
липида,одређивањеконцентрацијеугљениххидрата,одређивање
концентрацијенепротеинскихазотних једињења,одређивањеак-
тивностиензима,одређивањепараметарахемостазе,одређивање
концентрацијеелектролитаиацидобазнеравнотеже,одређивање
статуса хуморалног и целуларног имунитета, испитивање аутои-
мунскихболести,одређивањетуморскихмаркера).

ИСХОД: Кандидат по положеној ужој специјализацији из
лабораторијске геријатријебићеоспособљен за:постављањеин-
дикацијазаодређенелабораторијскепроцедуре(ускладусаста-
рошћу пацијента, терапијом пацијента, стањем хидрираности тј
дехидрираности, функцијом појединих органа), примену одгова-
рајућихтехникаипринципа,самосталноизвођењенаведенихтех-
ника, евалуацију аналитичких ре зултата у складу са биолошким
параметримаиактивноучешћеуклиничкимтимовима.Тоћеомо-
гућтипрогнозуипроценуризикаоднастанкаодређенихпореме-
ћајакаоиоптимизацијутерапијепацијентаускладусаре зултати-
малабораторијскиханализа.

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ: Програм уже специјализације- ла-
бораторијска геријатрија  реализоваће се кроз предавања, семи-
нарску наставу и практичну наставу. Предавања ће обухватити
одабрана поглавља интерне медицине (кардиологија, гастроене-
трологија, пулмологија, нефрологија, урологија), реуматологије,
неуропсихијатрије, онкологије и фармакологије. Семинарска на-
ставаћеобухватитиинтерактивнунаставукојазациљимаедука-
цијукандидатаофизиолошкимипатолошкимспецифичностима
којесевезујузастаријупопулацијуиоспособљавањекандидата
заправиланизбородговарајућелабораторијскеанализеитумаче-
њедобијеногре зултата.Практичнанаставаћесере ализоватикроз
обавезнистажулабораторијамареферентнихустановааобухва-
тиће оспособљавање кандидата за самостално извођење наведе-
нихбиохемијскихиимунолошкихлабораторисјкихтехника.

8.Професионалнатоксикологија
(12месеци)

Значајнаекспанзијахемијскеиндустријеипроизводњавише
хиљадатонаразнихотроваизменила јепрофесионалнеризикеи
створилановеусловерада.Истовременоразвојмедицинеомогу-
ћио је боље познавање механизама оштећења појединим хемиј-
скимноксама и тако створио услове за успешнију превенцију и
лечењетихоштећења.Циљаужеспецијализацијеједаприпреми
стручникадаркојићемоћидаадекватноодговориновимзахтеви-
манасталимразвојемхемијскеиндустрије.

Наставабибилаподељенаучетирисегмента:
1.Процена експозиције хемијскимштетностима у радној и

животнојсредини-уоквирукојебисекандидатиупозналисараз-
личитимстратегијамаамбијенталногмониторинга.Крозтеренски
рад,предавањаисеминарполазницибистекливештинутумачења
ре зултатаамбијенталногмониторингахемијскихштетности.



2. Биолошки мониторинг-Током овог дела специјализације
којибиседоминантноодвијаоутоксиколошкојлабораторији,по-
лазницибисеупозналисаконцептомбиолошкогмониторинга,би-
олошкиммаркеримаефекатаибиолошкиммаркеримаекспозици-
је.Крозлабораторијскирад,предавањаисеминартокомовогдела
едукацијеполазницибистекливештине:узимањаузораказаток-
сиколошкеанализе,тумачењерезултататоксиколошкиханализа.

3. Превенција и дијагностика оштећења здравља изазваних
хемијскимштетностима-Уоквируовогделаедукацијеполазници
би се упознали са: могућностима превенције оштећења здравља
изазваних хемијским штетностима, савременим могућностима
за рану дијагностику хроничних оштећења изазваних хемијским
штетностима,малигнимобољењимаизазванимхемијскимштетно-
стима,терапијомоштећењаздрављаизазваниххемијскимштетно-
стимаи оценомрадне способности.Кроз радна клиничкомоде-
љењу, теренски рад, предавања и семинарски рад полазници би
стекливештинеузимањаанамнестичкихподатакаоизложености
хемијскимштетностима, ранедијагностикехроничнихоштећења
здрављаизазваниххемијскимштетностима,утврђивањапрофеси-
оналних болести изазваних професионалнимштетностима, тера-
пијеоштећењаздрављаизазваниххемијскимштетностимаиоцене
раднеспособностикодособаизложениххемијскимштетностима.

4.Израда рада уже специјализације-током овог дела едука-
цијеполазнициби сеупознали са савременимизворимаподата-
каохемијскимштетностима,напреднимстатистичкимметодама
иметодологијомбиомедицинскихистраживања.Крозпредавања,
вежбеиизрадурадаужеспецијализацијеполазницибистекливе-
штину коришћења савремених статистичких метода, коришћења
базаподатакаохемијскимштетностимаиприпремебиомедицин-
скихпубликацијаиизвештаја.

9.Клиничкатоксикологија
(12месеци)

Циљ уже специјализације из клиничке токсикологије је
оспособљавањекадрова за уже специјализованепослове у обла-
сти клиничке токсикологије, гдениво вештинаи знањапредста-
вљазначајнунадградњууодносуназнањастеченатокомосновне
специјализацијеизинтернемедицине,педијатрије,инфектологи-
је, фармакологије, неурологије, психијатрије, неуропсихијатрије,
клиничкефизиологијеилимедицинерада.

Ужаспецијализацијаизклиничкетоксикологијетраједвасе-
местра.

Наконзавршенеужеспецијализацијеизклничкетоксиколо-
гијестичесеакадемскистепенистручниназивсупспецијалисте
 – клиничког токсиколога, уз назив основне специјализације (ин-
терниста-клиничкитоксиколог).

НаставуорганизујеиспроводиКлиника заургентнуикли-
ничкутоксикологијуВојномедицинскеакадемије,изчијегсастава
сеименујементор.

НАСТАВНИПРЕДМЕТИ

Времеефективногтрајањаучасовимаиредоследизвођења
наставепосеместрима.
Наставнипредмети укупночасова Семестар
КЛИНИЧКАТОКСИКОЛОГИЈА –општидео – 90 I
КЛИНИЧКАФАРМАКОЛОГИЈА 32
СУДСКАМЕДИЦИНСКАТОКСИКОЛОГИЈА 20
ТОКСИКОЛОШКАХЕМИЈА 46
КЛИНИЧКАТОКСИКОЛОГИЈА –специјалнидео – 180 II
ИНДУСТРИЈСКАТОКСИКОЛОГИЈА 32
ВОЈНАТОКСИКОЛОГИЈА 45
ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 5

НАСТАВНИРОГРАМ

Обимзнањаивештина
 –Општидео –

Токсикологија:дефиниција,предмат,подела;експериментал-
на,профилактичка,клиничкатоксикологија;еколошка,индустриј-
ска,форензична,војна,ветеринарскатоксикологијаидругиобли-
циспецијалнетоксикологије.

Клиничкатоксикологија:предмет,задаци,методи.Проблеми
савременеклиничкетоксикологијеиправциразвоја.Организација
токсиколошкеслужбеусветуикоднас.

Епидемиологија тровања: учесталост акутних и хроничних
тровања,тенденцијеукретањуучесталости;агенси,типовиивр-
стетровања;смртностодтровања.

Токсично дејство  – токсикокинетика и токсикодинамика
отрова.Појамотрова,токсичност,дозе,пореклоиприродаотро-
ва.Фазаекспозицијетоксичнојсупстанци,путевиконтаминације,
продирањеотровауорганизам.

Токсикокинетска фаза: дистрибуција токсичних супстанци
у организму, хидрофилне и липофилне супстанце, везивање за
протеине,хелирајућасредства,пасивнитранспорт,активнитран-
спорт.

Биотрансфцрмација:реакцијеразлагања,хидролиза,оксида-
ција,редукција;реакцијекоњугацијесаглукуронскомкиселином,
глицином,сулфатима;метилација,ацетилација,хелирање;после-
дицебиотрансформације.

Времезадржавањатоксичнихсупстанциуорганизму;акуму-
лација.

Токсикодинамскафаза:иреверзибилнаиреверзибилнаинхи-
бицијаензима,леталнасинтеза,везивањеолигоелеменатабитних
зафункцијуензима,инхибицијатранспортакисеоника,стварање
метхемоглобинаисулфхемоглобина,хемолитичкодејство,дејство
на опште функције ћелије, анестетичко, цитостатско, мутагено,
имуносупресивно,карциногено;реакцијехиперсензибилизације.

Превенција тровања; заштита; едукација; екологија; Орга-
низацијазбрињавањаакутнихихроничнихтровања.Првапомоћ,
транспорт,општеболнице,специјализованетоксиколошкеустано-
ве.Токсиколошкиинформативницентри,центризаконтролутро-
вања.Значајиулогатоксиколошкелабораторије.

Посебностизбрињавањаухемијскимкатастрофама.Посеб-
ностизбрињавањахроничнихипрофесионалнихтровања.

Дијагностикаакутнихтровања.Клиничкадијагностика:
анамнеза,околноститровања,клиничкизнаци;лабораториј-

скадијагностика:клиничкалабораторија,токсиколошкалаборато-
рија,узорци,методе,интерпретацијаре зултата.Патоморфолошка
и судско-медицинска дијагностика, Принципи лечења акутних
тровања..Амбулантноихоспиталнолечење.Симптоматскаиети-
опатогенетска терапија; антидоти; детоксикација форсирањрм
природнихпутева;испирањежелуца,чишћењецрева,форсирана
диуреза,терапијскахипервентилација,хипербаричнаоксигенаци-
ја.Артефицијална детоксикација, адсорбенси, перитонелна дија-
лиза, хемодијализа, хемоперфузија, плазмафереза, ексангвино-
трансфузија.

Клинички синдроми у токсикологији. Респираторни поре-
мећаји; кардиоциркулаторни поремећаји; неуропсихијатријски
поремећаји;  поремећаји ацидобазне равнотеже, промета воде и
електролита; бубрежни поремећаји; јетрени поремећаји; гастро-
интестинални поремећаји; хематолошки поремећаји, токсична
метхемоглобинемија,  хемолиза; десеминована интраваскуларна
коагулација;аплазијакостнесржи;општипоремећаји;имуноток-
сикологија.

Колоквијум

КЛИНИЧКАФАРМАКОЛОГИЈА

Појмовиитерминциогија:лек,отров,токсичност,однослек
 –отров.Пореклоактивнихсупстанци.Путевиуношењалековау
организам:орални,парентерални,инхалацијом,ректално,локално.

Кинетика лека у организму: ресорпција (из дигестивног
тракта,прекоплућа,крозкожуислузокоже,изткива,ресорпција
отровапрекоране.

Расподела лека у организму (у крви, ткивима, места вези-
вања лека, волумен дистрибуције). Транспорт лека кроз телесне
мембране(појамиврстемембране,транрспорт –активни,пасив-
ни,ендоцитоза).

Биотрансформација: места, метаболичке реакције, реакције
разлагања, реакције коњугације, последице биотрансформације,
чиниоцикојиутичунаметаболизамлека,утицајлекованапроцес
биотрансформације.

Излучивање лека из организма.. Путеви излучивања -- бу-
брег (филтрација, тубулска реапсорпција, тубулска секреција ,
појамклиренса,концентрацијаидилуционаспособностбубрега,



закишељавање мокраће, специфичности излучивања појединих
супстанци).

Излучивањелековапрекожелудачно-цревногтракта,посеб-
нопрекојетре.Излучивањепрекоплућа,крозкожу.

Кинетикаелиминацијелека.
Деловање лека на организам: примарно  – секундарно, спе-

цифичност,селективност.Главнаинежељенадејства.Механизам
дејствалекова.Рецептори,агонисти –антагонисти.Квантитатив-
ниаспектидејствалека:односдозеиефекталека,криваодноса
дозеиефекта,јачинаиефикасностлека,индивидуалневаријаци-
је,средњедозе,терапијскииндексиширина;биолошкастандар-
дизацијалекова.

Чиниоцикојиутичунадејстволека;фармаколошки,биоло-
шки,индивидуалнаосетљивост,тежина,узраст,пол,утицајболе-
сти,психичкифакторииплацебоефекат,променедејстваприпо-
новљеномдавању,кумулацијелека,дозеодржавања,ударнадоза,
променедозирања,толеранција,стеченапреосетљивост.

Узајамнадејствалекова;синергизам,антагонизам,нежељене
интеракције,адиција.

Нежељенадејствалекова:токсичниефекти,нежељенереак-
цијегенскогпорекла,алергијскереакције(сензибилизација,мани-
фестнаалергијскареакција,учесталостиспречавањеалергијских
реакција).

Зависнастодлекова:психичка,физичка.
Колоквијум

СУДСКАМЕДИЦИНСКАТОКСИКОЛОГИЈА

Судскатоксикологијаисудско-медицинскаекспертизатрова-
ња.Отровањууопште.Условитровања.Дејствоотрованаоргани-
зам,доказивањетровања.Патолошко-анатомскипреглед.Порекло
тровања.Судско-медицинскаекспертизатровања.

Патолошко-анатомскиихистопатолошкиналазкодтровања.
Корозивниотрови.Инсектициди.Тешкиметали.Гасовитиотрови.
Угљоводонициињиховихалогенидеривати.Конвулзивниотрови.
Лекови, катјонски детерџенти. Алкохол-судско-медицинска екс-
пертиза

Општекарактеристикеалкохолаиалкохолнихпића.Ресорп-
ција алкохола. Елиминација алкохола. Дејство алкохола на орга-
низам.Дијагностикаалкохолисаностикодживихлица.Ендогени
алкохол.Дијагностикаалкохолисаностикодлешева.Судско-меди-
цинскаекспертизаалкохола.Најчешћиприговориналазуивешта-
чењу.Лекарскагрешкапреддруштвомисудом.

Професионалнедужностилекара.Лекарскаетикаусавреме-
нојмедицини.Лекарскагрешка(јатрогенеболести,несрећнислу-
чај). Свесни ризик лекара и објективни ризик пацијента.Vitium
artis(Вициумартис).Експериментукривичномправу.Несавесно
лечење.Неблаговременопружањелекарскепомоћи.Неуказивање
лекарскепомоћи.Надрилекарство.

ТОКСИКОЛОШКАХЕМИЈА

Местоиулогатоксиколошкехемијеуклиничкојтоксикологи-
ји;узимањеислањеузоракабиолошкоги.другогматеријалазаток-
сиколошко-хемијскуанализу:садржајжелуца,крв,серум,мокраћа,
столица,вода,животненамирнице,ваздух,хемијскематерије.

Интерпретацијарезултататоксиколошко-хемијскеанализе:је-
диницемере,изражавањерезултата,зависнострезултатаодметода.

Аналитичка методе и технике које се користе у токсиколо-
шко-хемијскојанализиGC,HPLC,ААS,ICP,ТLC,спектрофотоме-
трија,спектрофотофлуороматрија,IRспектрофoтометрија,масена
спектрометрија, ензимска метода. Теоријски принцип појединих
метода;осетљивост,специфичност,поузданост.

КЛИНИЧКАТОКСИКОЛОГИЈА
–специјалнидео–

Тровањепестицидима.Органофосфорниинсектициди,исто-
рија,најважнијеособине,механизамдејства,клиничкасликатро-
вања, дијагноза, лечење симптоматско и специфично андидотско
и адјувантно, превенција. Органохлорни инсектициди, откриће,
историјат,механизам,токсичности,клиничкеманифестације,лече-
ње,савременогледањенаорганохлорнеинсектициде.Метилкарба-
мати.Осталиинсектициди.Родентициди –штетниглодари,врсте

и класификација родентицида, клинички значај појединих група
родентицида, неоргански родентициди, органски родентициди са
акутнимделовањем,сахроничнимделовањем;механизамдејства,
клиничке манифестације, дијагноза, лечење. Остали пестициди:
акарициди, фунгициди, фумиганти, дефолијанти, десиканти, ре-
пеленти.Осталасредства.којасеупотребљавајуупољопривреди,
минералнађубрива..Хербициди:2,4-Д,дипиридили(параквати
дикват),динитрофенолииосталихербициди.Тровањауиндустри-
ји.Нитроједињања:анилинињеговидеривати,нитробензен,ТНТ.
Угљоводоници:алифатски(парафини,олефини,ацетилен,бензин)
, ароматски (бeн-зен, кепозен, солвентнафта, толуен, толуендии-
зоцијанат, нафталин, антрацен, феноли, нитро и аминодеривати
бензена).Халогени деривати угљоводоника: угљен тетра-хлорид,
тетрахлоретилен, трихлоретилен, трихлорметан, трихлоретан, те-
трахлоретан,етилен-хлорид.Тровањекорозивима:киселине,базе.
Алкохолиигликоли:метилалкохол,етилалкохол,осталиалкохоли,
гликоли-етиленгликол, диетилен, хексилен, пропиленгилкол. Ал-
дехиди, кетони, етри; диметилсулфат, триортокрезилсулфат, аце-
талдехид, паралдехид, акрилалдехид, ацетон, диоксан. Уги јенои
сул.фид.. Гасовит арсеноводоник, цијановодоник, угљендиоксид,
угљенмоноксид,сумпорводоник,сумпордиоксид,амонијак,нитро-
знигасови,фозген,хлор.Метали:олово,жива,манган,кадмијум,
хром, цинк, бакар, металична грозница, калај, антимон, талијум,
злато,берилијум,никал,кобалт,селен,ванадијум,платина.

Тровање пластичниммасама.- винилхлорид.Остали препа-
ратиудомаћинству:сапуни,детерџенти,белила,козметичкасред-
ства,растварачиидр.

Отровне гљиве, остале отровне биљке, отровне животиње,
инсекти.

Тровања лековима, имуносупресивни и остали лекови који
делују на имуне механизме, антиинфективна средства, антинео-
пластици,лековиуендокринологији,лековикојиделујунаболе-
стиметаболизма,лековикојиделујунакрвикрвотворнеоргане,
психофармаци,лековикојиделујунанервнисистем,лековикоји
делујуначула,лековизаболестикардиоваскуларногсистема,ре-
спораторногсистема,дигестивногсистема,урогениталногсисте-
ма, лекови у трудноћи, породиљству, лекови за болести коже, за
болести мишићнокоштаног система, заменици крви и раствори,
антидотииантагонисти,контрастнаидијагностичкасртедства.

Колоквијум

ИНДУСТРИЈСКАТОКСКОЛОГИЈА

Појмовиизфизиологијерада,Професионалнеболести.Про-
фесионалнаоштећењаизазванахемијскимагенсима.Хемијскиак-
циденти(катастрофе).

Професионална обољења (оштећења) изазвана металима и
металоидима (олово,жива, манган, кадмијум, хром, цинк, бакар
 –металичнагрозница,калај,антимон,талијум,злато,берилијум,
никал,кобалт,селен,ванадијум,платина).

Угљоводоници: алифатски (парафини, олефини, ацетилен,
нафта(бензин);ароматски(бензенихомологибензена,нафталин,
антрацен,феноли,нитроиаминодеривати).

Халогенидеривати: трихлоретилен, осталихлорни, бромни
идругидеривати).

Алкохоли и гликоли. Алкохоли: метилни, етилни алкохол,
осталиалкохоли.Гликоли(етиленгликолиостали).

Етри,алдехиди,естри,кетони.Угљендисулфид.
Киселине:сумпорна,хлороводоничнаидр.
Гасови:арсенводоник,цијанводоник,угиљендиоксид,угљен-

моноксид, сумпорводоник, сумпордиоксид, амонијак, нитрозни
гасови,фозген,хлор.

Пластичнемасе:винилхлоридиостале.
Пестициди: инсектициди, хербициди, родентициди, остали,

вештачкађубрива.
Физички чиниоци (декомпресија, утопљење, електрична

струја,гром,звук,вибрације).
Нејонизујућа зрачења.. Јонизујуће зрачење  – радиотоксико-

логија.
Хигијена рада, заштита на раду, мерење.Специфични про-

блемизаштитеухемијскојиндустрији(синтетскихвлакана,фар-
мацеутска индустрија, индустрија боја, петрохемија, индустрија
гуме,кожеиобуће,текстилнаиндустрија).

Колоквијум



ВОЈНАТОКСИКОЛОГИЈА

Историјахемијскогоружја.Значајиосновнекарактеристике
хемијскогоружја.Физичкеихемијскеособинебојнихотрова.По-
делабојнихотрова..

Факторикојиутичунаефикасностприменебојнихотрова.
Хемијскинападигубици.
Нервнибојниотрови –особине,маханизамдејства,клиничка

слика,лечење,заштита.
Пликавци.Општибојниотрови.Отровизапривременооне-

способљавање,Удруженеповреде.
Етапнолечењеидоктринарниставовиузбрињавањуповре-

ђениххемијскиморужјем.
Деконтаминација.
Радијациониси.ндром –радиотоксикологија.Б-агенси.

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

Појам,историја,значај,еколошкисистеми,перспективеразвоја.
Међузависност спољашње средине и човека, токсиколошки

значај,мутагеност,канцерогеност.
Токсиколошкизначај,загађивањеваздуха.Сумпорнигасови,

угљенмоноксид, утицај климатскихфактора. Загађивањеваздуха
индустријскогпорекла.

Загађивањеводе(тешкиметали,нафтнидеривати,пестици-
диидр.).

Екотоксиколошки значај хране (пестициди, тешки метали,
адитиви,боје,емулгаториидр.)

Екотоксикологијатлаиодноссадругимекосистемимаичо-
веком.

КАТАЛОГВЕШТИНА

 –Пласирањегастричнесондеиизвођењелаважежелуца
 –Гастричнасукција
 –Извођењеспољашњедеконтаминације
 –Узимањеислањеузоракабиолошкогматеријалазатоксико-

лошко-хемијскуанализу
 –Крв
 –Садржајжелуца
 –Мокраћа
 –Извођењеразличитихлабораторијскиханализакојесеко-

ристеутоксикологији –биохемијских,токсиколошко-хемијских
 –ОдређивањеХеинз-овихтелашаца
 –Одређивањебазофилнопунктиранихеритроцита
 –ОдредјивањеCCHbиМетHb
 –Узимањеартеријскекрвизапреглед
 –Анализагасоваартеријскекрвииацидобазногстатуса
 –Дијагноза,праћењеикорекцијапоремећајаацидобазноги

електролитскогстатуса
 –Пункцијавенеипласирањепериферногвенскогкатетера
 –УзимањеиинтерпретацијаЕКГ
 –Извођењеиинтерпретацијафункционалнихтестовауток-

сикологији
 –Извођењеметодадетоксикације: –форсиранедиурезе(ал-

кохолна,неутрална,кисела)
 –Хемодијализа
 –Хемоперфурзија
 –Плазмафереза
 –Респираторнареанимација:
 –ендотрахеалнаинтубација,
 –трахеобронхијалнаинтубација,
 –назотрахеалнааспирација,
 –оксигенотерапија
 –Кардиоциркулаторнареанимација,
 –Употребаапаратакојисекористеуреанимацији:
 –мониторизапраћењевиталнихфункција
 –респиратори
 –дефибрилатори
 –Трахеотомија.

10.Оцењивањераднеспособности
(12месеци)

Циљуже специјализације је да припреми стручни кадар ко-
јићемоћидаадекватноодговорисавременимзахтевимазаоцену

раднеспособностиприпрофесионалнојоријентацији,запошљава-
њу,категорисањуинвалиднихлица,обрадизаинвалидскекомисије,
одређивањездравственихусловазараднараднимместимасапо-
већанимризиком,каоидаадекватнопроценипотребудужинепри-
временеспреченостизарадуследболестиилиповреде(боловање).

Iсеместар
1.Уводуоценураднеспособности
1.1Дефиницијеизаконскарегулатива(домаћаистрана)
1.2Општипринципиоцењивањараднеспособности
1.3Етичканачелаприоцењивањураднеспособности
1.4 Оцењивање радног места  – ергономски аспекти радне

способности
1.5Оцењивањерадногместасааспектахигијенерада
1.6Оцењивањерадногместасааспектафизиологијерада
1.7Оцењивањераднеспособностиирадусменама
2.Оцењивањераднеспособностиздравихособа
2.1Професионалнаоријентација
2.2Одређивањездравственихуслованараднимместимаса

повећанимризиком
2.3Оцењивањераднеспособностиприпретходнимиперио-

дичнимпрегледима
2.4Оцењивање способности за управљањемоторним вози-

лима
2.5Оцењивањеспособностизарадужелезничкомсаобраћају
2.6Оцењивањеспособностизарадуваздушномсаобраћају
2.7Оцењивањеспособностизарадуводеномсаобраћају
2.8Оцењивањеспособностивојнихобвезниказавојнуслужбу

IIСеместар
3.0.Оцењивањераднеспособностиоболелих
3.1Оцењивањепривремененеспособности(спречености)зарад
3.2 Оцењивање радне способности оболелих од професи-

оналних болести (професионална тровања металима, гасовима,
растварачима,пестицидима,обољењаизазванајонизујућимине-
јонизујућимзрачењем,буком,вибрацијамаислично).Оцењивање
радне способности оболелих од професионалних респираторних
болести (силикоза плућа, силикотубрекулоза, азбестоза плућа и
другихпнеумокониоза,астме,егзогеногалергијскогбронхиолоал-
веолитисаибисинозеплућа).

3.3Оцењивањераднеспособностиоболелиходболестиуве-
зисрадом

4.0Оцењивањераднеспособностриоболелиходнепрофе
сионалнихболести

4.1 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
кардиоваскуларнихобољења

4.2 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
плућнихболести

4.3 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
обољењагастроинтестиналногтракта

4.4 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
обољењахепатобилијарногсистема

4.5 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
обољењабубрегаимокраћнихпутева

4.6 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
болестикрви

4.7 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
ендокринихобољењаиболестиметаболизма

4.8 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
неуролошкихобољења

4.9 Оцењивање радне способности оболелих од најчешћих
психијатријскихобољења

4.10Оцењивањераднеспособностиособасанајчешћимобо-
љењимаорганавида

4.11Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
обољењачуласлухаиравнотеже

4.12Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
обољењалокомоторногсистема

4.13Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
системскихболестивезивногткива

4.14Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
метаболичкихболестизглобова

4.15Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
обољењакожеипоткожногткива



4.16Оцењивањераднеспособностиоболелиходнајчешћих
гинеколошкихобољења

4.17Оцењивањераднеспособностилицасаинвалидитетом
ифакторимаотежанезапошљивости

4.18Оцењивањераднеспособностиназахтевсудаприсуд-
ско-медицинскомвештачењу

11.Радиолошказаштита
(24месеца)

Првих12месецијесеместарсаопштимпредметима(стати-
стикаиинформатика,епидемиологија,хигијена)

Осталих12месецисуувиду2семестра.Програмсесастоји
изпредавањаивежби.

Упрвомсеместрусесавладавајувештинеизобластиради-
отоксикологије,деконтаминације,затимдетаљнијаанализаурана
инајважнијихрадионуклидакаоињиховаприменаумедицини.

Практичнанаставасеобављаулабораторијамазадетекцију
имониторингзрачењауживотнојираднојоколини,улаборатори-
јизагамаспектрофотометрију,дозиметрију(ТЛД).

Удругомсеметрусеобављанаставаизобластибиолошких
ефекатајонизујућегзрачењанаорганизамодноснонаДНК,хро-
мозоме, утицај на канцерогенезу, затим акутна радијациона бо-
лест,хроничнарадијационисиндромиоценараднеспособности.

Практична настава се обавља у смислу микроскопирања и
посматрањапериферногразмазакрви,кариотипалимфоцита,хро-
мозомских аберација, израчунавања релативног радиобиолошког
ризиказаканцерогенезу,затимобављањепретходнихипериодич-
нихпрегледауамбулантамаузоценураднеспособности,профе-
сионалнуселекцију,верификацијуипризнавањепрофесионалних
обољења.

12.Фертилитетистерилитет
(12месеци)

 –МОЛЕКУЛАРНАБИОЛОГИЈАЗАКЛИНИЧАРЕ
(хромозоми, структура И функција ДНА, хумани геном,

структураифункцијагена,транскрипција,транслација,мутације
идр.,клиничкаапликкација),

 – РЕПРОДУКТИВНА ЕМБРИОЛОГИЈА И ДИФЕРЕНЦИ-
ЈАЦИЈАПОЛА

(диференцијацијагонада,диференцијацијагениталногтрак-
та,оогенеза,сперматогенеза,развојнеаномалијегениталногтрак-
таужене),

 –НЕУРОЕНДОКРИНОЛОГИЈА
(неурохормони, хипоталамус, хипофиза, Гн-РХ структура,

секреција, гонадотропини структура и секреција, интрахипофи-
зарниаутокрини/паракринисyстем,епифиза),

 –ХОРМОНИ,БИОСИНТЕЗА,МЕТАБОЛИЗАМ,ИМЕХА-
НИЗАМДЕЈСТВА

(пепитидни хормоне,стероидни хормоне, стероидогенеза,
двоцелијскисвстем,транспорт,пептиднихормонејајника),

ФИЗИОЛОГИЈА РЕПРОДУКТИВНОГ ТРАКТА ЖЕНЕ И
МУШКАРЦА

 –ФОЛИКУЛОГЕНЕЗА
(примордијалнифоликул, примарнифоликул, антралнифо-

ликул,преовулаторнифоликул,хормонска
контрола фоликулогенезе, гонадотропно независни развој,

гонадотропно зависни развој,хипоталамо-хипофизно-оваријална
интеракција,физиологијаовулације,функцијажутогтела),

 – ИНТРАТУБАРНА КАПАЦИТАЦИЈА ГАМЕТА, ФЕРТИ-
ЛИЗАЦИЈАЈАЈНЕЋЕЛИЈЕ,РАНЕФАЗЕРАЗВОЈАЕМБРИОНАЈ-
РАНСТУБАРНИ ТРАНСПОРТ ЕМБРИОНА, ИМПЛАНТАЦИЈА
ЕМБРИОНА,ФИЗИОЛОГИЈАМЕНСТРУАЛНОГЦИКЛУСА,

 – ПОРЕМЕЋАЈИ МЕНСТРУАЛНОГ ЦИКЛУСА (Аменоре-
ја,олигоменореја,полименореја,дисфункционалнакрварењаизуте-
ру

ПОЛИЦИСТИЧНИЈАЈНИЦИ,СИНДРОМПОЛИЦИСТИЦ-
НИХЈАЈНИКА,ХИПЕРАДНРОГЕНИЗАМ,

ХИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЈА (узроци, дијагноза,третман,
утицај на нормалнофункционисање осовине хипоталамус-хипо-
физа-оваријум)

ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ,НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕ-
ЗДЕИЊИХОВУТИЦАЈНАРЕПРОДУКЦИЈУПр

УЗРОЦИНЕПЛОДНОСТИ:
 –одстранежене (тубоперитонелани,оваријални,утерусни,

цервикалнифактор,непознатузрок),
 –одстранемушкарца(претестикуларни,тестикуларни,пост-

тестикуларни,инфекција), –имунолошкиаспектинеплодности
ИСПИТИВАЊЕНЕПЛОДНОГПАРА(жена:УЗ2Д,3Д,УЗ

фоликулометрија,соноендометрија,протоци,ХСГ, СО-Хy-Цо, ла-
пароскопија, хиастероископија ,Хормонски статус,ПЦТ, ендоме-
тријалнабиопсија,ЦТ,МРИ.

Мушкарац: преглед ејакулата, биохемија ејакулата, хормон-
скистатус,УЗ,ТЕСА,ПЕСА,МЕСА,биописиотести,улогаXиY
хромозома –АЗФ,ДАЗ),

ЕНДОМЕТРИОЗА
НЕПЛОДНОСТ, МИОМИ И НЕПЛОДНОСТ ИНФЕКТИВ-

НИАГЕНСИИНЕПЛОДНОСТ
ТРЕТМАН НЕПЛОДНОСТИ ( мушког, женског  – рекон-

структивна хиругија  – лапаротомија, минилапаротомија јапаро-
скопски третамн ,хистероскопски третма). АРТ ПОСТУПЦИ (
ИУИ,ФСП,ИВФ,ИЦСИ)

КОНТРОЛИСАНА ОВАРИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА (про-
токолиКОС-а,лековиуКОС-у,мониторингКОС-а,ендометријум
у стимулисаном циклусу, одредјивање времена администрације
ХЦГиизводјењасамогпоступка,суплементацијалутеалнефазе),
ОХСС, превенција, дијагностика и третман,ПООРРЕСПОНДЕ-
РИ,ПОФ,ОВАРИЈАЛНАРЕЗЕРВА

ИВФ-ЕТ,ИЦСИ (индикације, КОС, мониторинг КОС-а,
ТВАО,

ИДЕНТИФИКАЦИЈАИПРОЦЕНАЈАЈНЕЋЕЛИЈЕ,лабора-
торијскаобрадајајнећелијеисперматозоида-ејакулат,ТЕСА,ПЕСА
Јнсеминација,фертилизација,проценафертилисанејајнећелије –
пронуклеуснискор,праћењеразвојаембриона,проценаквалитета
ембриона,културабластоцисте,ембриотрансфер),ИНВИТРОМА-
ТУРАЦИЈА,КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА(гамета,ембриона),

ДОНАЦИЈАГАМЕТА,ЕМБРИОНА,СУРОГАТРОДИТЕУ-
СТВО,

МИКРОМАНИПУЛАТИВНЕТЕХНИКЕУОКВИРУАРТ-а
(ИЦСИ,ТЕСА,ПЕСА,трансфер цитоплазме, трансфер једра, аси-
стиранихатцхинг,дефрагемнтацијаембриона,ПГД),СТЕМЋЕ-
ЛИЈЕ

УТИЦАЈНИКОТИНА,КОПФЕИНА,АЛКОХОЛА,ТЕЛТЕ-
ЖИНЕ(обеситас,анорексија)НАИСКОДАРТПОСТУПАКА,

ИСХОДИКОМПЛИКАЦИЈЕНАРТПОСТУПАКА,
ПСИХОСМОМАТСКИАСПЕКТИНЕПЛОДНОСТИ(стресс

инеплодност),ЕТИЧКИПРОБЛЕМИУАСИСТИРАНОЈРЕПО-
РОДУКЦИЈИ

Токомужеспецијализације специјализант јеобавезандадо
завршногиспитаположиколоквијујмиз:

1.Репродуктивнеендокринологије,
2.Принципадијагностикеузроканеплодностиитерапијских

могућностиитехника,
3. Принципа АРТ-а,протокола стимулације овулације, при-

ступаипраћењастимулацијеовулације,проценазрелостифоли-
кулазааспирацију,протоколастимулацијекодИУИ.

4.Оперативнолечење.
Теоретсканаставатрајенајвишедо1/3укупногбројачасова

предвиђенихзаужуспецијализацију.Одржавасеутокудвасеме-
стра.

Кандидатморабитиукљученувођење50инвазивнихпро-
цедурауоквируАРТ-а(одстимулацијеовулације,мониторинга,
администрацијеХЦГ,ТВАОиЕТ)

Кнадидатморадауради20аспирација,20ИУИ,
Кандидат треба да буде укљууцен у поступак идентифика-

цијејајнећелије,културуистих,прегледиобрадаејакултатаили
пунктата(ТЕСА,ПЕСА),поступакинсемниације,односноИЦСИ,
верификацијуфертилизације,детекцијуембриона,културуембри-
она2Д,3Дилибластоцисте,припремузаембриотрансфер),

Кандидаттребадаасистиранајмање50лапароскопијаи30
хистероскопија,Кандидаттребадауради20лапароскопија,20хи-
стероскопија.

Токомужеспецијализације специјализант јеобавезандадо
завршногиспитаположиколоквијумеиз:

1.Репродуктивнеендокринологије
2.Принципадијагностикеузрокабрачненеплодностиитера-

пијскихмогућностиитехника



3.ПринципаАРТ-а(ВТО),приступаипраћењастимулације
овулације,шема стимулације овулације, процене зрелости јајног
фоликулазааспирацијуилипрограмирањаовулацијекодИУИ

4.Оперативнолечење
Теоретсканаставатрајенајвишедо1/3укупногбројачасова

предвиђенихзаспецијализацију.Одржавасеутокудвасеместра
летњи/зимскинапочеткуилизимски/летњи(крајпрвеипрвапо-
ловинадругегодинеспецијализације).

Кандидат мора бити укључен у вођење по 100 инвазивних
процедураиоперација,каоидасамосталноурадинајмање20опе-
рацијаипојединачнихсегменатаАРТпроцедура:вођењастиму-
лације,ИУИ,аспирација јајнихћелија,изолација,инсемниација,
ембриотрансфера.

Кандидатприпремасеминарскирадпредзавршнииспит
Теоретскидео
ПРОГРАМТЕОРЕТСКОГДЕЛАУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИ-

ЈЕИЗФЕРТИЛИТЕТАИСТЕРИЛИТЕТА
1.Ембриогенезаурогениталногтрактаженеимушкарца
2.Анатомскаихистолошкаграђарепродуктивнихорганаже-

неимушкарца
3.Физиологијарепродуктивнихорганаженеимушкарца
4.Физиологијарепродуктивногендокриногсистемахипота-

ламохипофизно-оваријалнеосовине
5.Пубертет,пубертаспраецоx,пубертастарда
6.Физиологијаменструалногциклуса
7.Поремећајименструалногциклуса
8.Фоликулогенеза
9.Сперматогенеза
10.Физиологијаовулације,интратубарнекапацитацијегаме-

та,фертилизацијејајнећелије,ранефазеразвојаембриона,тран-
стубарнитранспортембриона,нидацијаембриона

11.Имплантацијаембриона
12.Мониторингитајмингсазревањајајногфоликулаиову-

лацијеуприродномциклусу
13.Цитогенетскаиспитивањауинфертилитетунајчешћиоб-

лицихромозомскихабнормалностикојиутичунаплодност
14.Узроцинеплодности
15.Аменореја
16.Ановулација
17.Полицистичнијајникисиндромполицистичногјајника
18.Хиперпролактинемија узроци, дијагноза, утицај нанор-

малнурункцијунипораиамохипофизнооваријалнеосовине
19.Екстрагенитални ендокрини системиињиховутицајна

репродуктивнусферу(хипер-ихипо-тиреоза,болестинадбубрега,
хиперинсулинемија,обољењахипофизеихипоталамуса)

20.Запаљенскаобољењагорњегидоњегделарепродуктив-
ног тракта жене и њихов утицај на нарушавања репродуктивне
функције(патологијајајовода,малекарлице)

21.Могућностиитехникехируршкекорекцијестеченихпатоло-
шкихстањанарепродуктивномтрактужене(лапароскопски,хистеро-
скопски,микрохируршкиоперативнизахвати)иочекиванирезултати

22. Запаљенска обољења урогениталног тракта мушкарца
и њихов утицај на сперматогенезу (Олвго-астхено-терато-нецро
спермиа,Азооспермиа)

23. Сексуално преносна обољења (бактеријске инфекције,
Цхламвдиа трацхоматис, Мвцопласма, Уреапласма, Херпес ге-
ниталис,ХПВ,ХИВинфекције)ињиховутицајнаплодностму-
шкарцаижене

23.Развојнеаномалијегениталногтрактаженеинеплодност
24.Терпијскиприступикорекцијеразвојниханомалијагени-

талногтрактажене
25.Ендометриоза-етиологија, дијагноза, терапијскипристу-

пи,утицајнафертилнуспособностжене
27.Имунолошки аспекти брачне неплодности узроции по-

следице ауто- и хетеро-имунизације на антигене сперматозоида,
дијагноза,терапијскиприступипрогноза

28.Контролисанаоваријалнастимулација(КОС),изборпри-
ступаишемаКОС-а

29.ЛековиуКОС-у
30.ВођењеКОС-а,УЗихормонскимониторингјајногфоли-

кула,тајмингзрелостијајногфоликула,одређивањевременапла-
ниранеовулацијеилипоступка

31. Клиника оваријалног хиперстимулационог синдрома
(ОХСС),превенција,дијагноза,терапијскиприступи

32.Поорреспондери
33. Оваријална резерва, дијагностички приступи, прогноза

фертилнеспособности
34.АРТасистиранарепродуктивнатехнологија(ИУИ,ИВФ,

ИЦСИ,ГИФТ,ЗИФТ,ТЕТ)
34.Принципиитехникаизвођењавантелеснеоплодње,КОС,

тајминг зрелости јајног фоликула, аспирација јајног фоликула,
идентификацијајајнећелије,лабораторијскаобрада,оплодњајај-
нећелијеулабораторији,праћењеразвојаембриона,проценаква-
литетаембриона,ембриотрансфер

35.Криопрезервација
36.Утицајникотина,кофеина,алкохола,тел.тежине (обеси-

тас,анореxиа),наисходАРТпоступка
37.Донацијагаметаембрионаисурогатродитељство
38. Принципи избора времена ембриотрансфера четворо,

осмоћелијскиембрион,бластоциста
39. Микроманипулативне технике у оквиру вантелесне

оплодње (ИЦСИ,ТЕСА, трансфер једрацитоплазме,дефрагмен-
тацијаембриона,ПГД)

40.Легално-етичкиаспективантелеснеоплодње
41.Периименопаузадијагностичкипринципи,субституци-

онатерапија
42.Учесталостнеплодностиињеговутицајнадемографска

кретања
1.Амбуланте,саветовалиштазабрачнунеплодност
2месеца
a)саветовалиштезабрачнунеплодност
b)амбулантазарепродуктивнуендокринологију
c)дечијаадолесцентнагинекологија(првенственозбогпре-

вентиве)
2.КонсултативносаветовалиштезаВТО(АРТ)
4месеца
a)евалуацијадокументацијекојупацијентисасобомдоносе
b)начинселекцијепацијенатаиодлучивањакодукључивања

упрограмВТО
1другихАРТтехника.
c)начинпланирањавременазапочињањапрограма
d)индикацијеиконтраиндикацијезаукључивањеупрогрме

АРТа
e)начинодлучивањаопотребиевалуацијеоваријалнерезер-

веиизвођењепотребнихклиничколабораторискихпретрагадаби
сетопостигло

f)уочавањепацијенатакодкојихпостојиризикоднастанка
ОХССиприступњиховојприпремизазапочињањастимулације

3.УЗдијагностика:
2месеца
a)рутинскиУЗпреглед,откривањеположајаутеруса,карак-

теристикецервикалногканала,положајајајника,проценапристу-
пачностијајниказааспирацијујајнихфоликула

b)проценациркулацијекрвнихсудовамалекарлице,процена
добијенихвредностиРи,С/Д,брзинапротока,различитетехноло-
гијеиспитивањациркулације

4.Лабораторијазавантелеснуоплодњу
2месеца
a)препознавањеиобрадагамета
b)анализаиприпремаејакулатазаметодеАРТ-а
c)инсеминацијаиИЦСИјајнећелије
d)културајајнећелијеиембриона
5.Оделењеоперационасаламесеци
10месеци
a)дијагностичкипоступциуевалуацијиградјекавумаутеру-

саипроходностиистањајајовода
b) дијагностичка и оперативна видеохистероскопија, амбу-

лантнахистероскопија,дијагностичкаиоперативнавидеолапаро-
скопија,основнипринципикрохирургије.

13.Фонијатрија
(12месеци)

Фонијатрија је интердисциплинарна медицинска грана у
оквируоториноларингологијекојасебавипроучавањемобољења
иболестигласа,говора,информативногслуха,каоијезичкимпро-
блемима.

Циљ и задатак уже специјализације из фонијатрије је да
специјалисте упозна са компетентним специфичним сазнањима



преманаставномплануипрограму,каоидакандидатиовладају
следећимвештинама:субјективномакустичкоманализомпореме-
ћајагласаиговора,објективномсофтверскомвокалноманализом
извођењем и интерпретацијом стробоскопије, овладавањем при-
знатихтерапијскихпроцедура,умећемизвођењарехабилитацио-
нихметода,каоиевалуацијомдобијенихре зултата.

IПРВИСЕМЕСТАР
Уводуфонијатрију.Интердисциплинарниаспектфонијатри-

је.Развојфонијатријеусветуикоднас.Развојсистемакомуника-
ције.

Антрополошкиифилогенетскиаспектифонијатрије.Ембри-
олошки развој органа фонацијског апарата. Генетски утицаји на
стварањеиразвојгласаиговора.Примењенахируршкаанатомија
фонацијскогапарата.Клиничкаанатомијаорганазаслухиравно-
тежу.

Клиничкафизиологијарезонатора.Теоријеостварањугласа.
Информацијскатеоријаоразвојугласаиговора.Особеностигла-
са.Класификацијагласа,регистригласаипостављањегласа.Фи-
зиологија слуха.Пријеминформације, обрадаи контрола.Осно-
виинформатикеимедицинскекибернетике.Применакомпјутера.
Значај система говорне комуникације. Генеза и развој говора у
деце.Психо-лингвистичка структура језика.Артикулационо-аку-
стичкафонетика.Акустикаиелектроакустика.

Примарнаисекундарнафункцијаглотиса.Инсуфицијенција
глотиснеоклузије.Покретљивостмукозегласница.Дисбалансви-
брацијагласница.

Конгениталнемалформацијеларинксаимаксилофацијалног
подручја.Расцепуснеинепца.Запаљенскипроцесииповредела-
ринксаимаксилофацијалногподруја.Акутнеихроничнестенозе
ларинкса. Бенигни тумори ларинкса и максилофацијалне регије.
Преканцерознастања.Микрохирургијаларинкса.Хируршколече-
њемалигнихтумораларинксаимаксилофацијалнерегије.Радио-
терапијаиимунотерапијамалигнихтумора.

Органски и функционални поремећаји фонације и артику-
лације.Централнииперифернипоремећајигласаиговора.Ендо-
кринииметаболичкиусловиусловизаразвојиодржавањегласа
иговора.утицајсрединенаодржавањегласаиговора.Оштећење
слухаифонација.Ризичнетрудноће.

Психо-физичкиразвојдетета.Општаиразвојнапсихологја.
Психологија личности.Утицај психе и емоција на развој и одр-
жавање гласа и говора.Инервацијафонацијског апарата и улога
ЦНС,неуровегетативногипериферногнервногсистема.Форми-
рање вокалне телесне шеме. Структура хемисфера. Оштећење
ЦНСињиховутицајнагласиговор.(4)

Субјективнеиобјективне,факултативнеиоблигатнеметоде
прегледауфонијатрији.Анамнезаикартон.ОРЛпрелгед.ЛМС,
аеродинамска ипситивања, пнеумографије, пнеумотахографија,
спирометрија. Магнетофонско и видео снимање гласа и говора.
Сонографија. Стробоскопија. Глотографија.ЛМС стробоскопија.
Електромиографија.ултрарапиднакамера.Фонетограм.Рендгено-
лошкаиспитивањауфонијатрији.Методика.Компјутерскаанали-
загласа.

IIСЕМЕСТАР
Етиологија, симптоматологија, дијагноза, диференцијална

дијагнозаипрогнозаболестигласаиговора.Органскиифункци-
оналноузрокованипоремећајифонацијеиартикулације.Фононе-
урозеифонопонозе.

Врсте,могућностиире зултатилечењапоремећајагласаиго-
вора.Медикаментозноиконзервативнолечење.Физикалнатера-
пија.Инхалациона терапија.Површинскапсихоанализаипсихо-
терапија.Техникеизвођењавокалнетерапије.Помоћнеметодеу
непосреднојвокалнојрехабилитацији.

Индикације, контраиндикације, премедикација, анестезија и
компликацијеуфонохирургији.типовиирезултатитиропластика.
могућностихируршкерелаксацијеларинксногскелетаикрикоти-
роидног зглоба. Комбиноване технике. Интрахордалне ињекције
колагенаитефлонпасти.Хирургијаповратногживца.Ендоскопска
микрохиурргијаглотиса.Ласерскахирургијаларинкса.Хирургија
расцепаусана,мекогитврдогнепца.Потенцијалнемогућностиза
истраживањемуфонохирургији.Трахеоезофагеалнепротезе.

Методефонијатријскерехабилитацијегласаиговора.Резул-
тати и начин извођења различитих техника непосредне вокалне

терапије.Модификацијепојединихметодафонијатријскерехаби-
литације(Е.Селонхал,М.Сееманн).фонијатријскарехабилитаци-
јаларингектомисанихпацијената

Општипринципипревенцијеихигијенегласаиговора.Про-
блемпеваногиговорноггласакодвокалнихпрофесионалаца.От-
кривањеифонијатријскакорекцијагрешакаугласуиговору.Фо-
нијатријскаоценаипроценараднеспособности.ПрепорукеУније
Евроспкихфонијатара.

Рекапитулацијаматерије.

ПРОГРАМПРАКТИЧНОГРАДА
Практичан рад у лабораторији.Методологија припрема ла-

ринксногпрепарата за научно-истраживачки рад.Серијскии се-
мисеријскипресециларинкса.Фонијатријски аспектиизучавања
ларинкснехисто-морфологије.(40)

Проучавањемоделаларинкснебиомеханике
Биокибернетскафонација.(6)
Радуоперационојсали.Асистирањеприизвођењуоперација

наларинксу.Увежбавањеендоскопскихларинголошкихпроцеду-
ра.Упознавањесапринципимарадаласерскеларинкснемикрохи-
рургије.(300)

Практичнарадсафонијатријскимпацијентимауамбуланти
инаодељењима.Упознавањесарадомлогопеда,фонопеда,психо-
логаисурдопедагога.Непосредноучешћеутимскојдијагностици
ирехабилитацијифонијатријскихпацијената.(380)

Практичнадемонстрацијамагнетофонскеивидеорегистра-
ције гласа и говора. Рад на савременој систематизацији фонија-
тријскедокуменатације.(20)

Практичнанаставасеизводисациљемупознавања(У)иуве-
жбавањаизвођења(И)одређеногбројадијагностичкихпоступака
иинтервенцијапремакаталогувештиназаужуспецијализацијуиз
фонијатрије.

ПОПИСВЕШТИНА
ФОНИЈАТРИЈЕ

1. Фонијатријска анамнеза и преглед са субјективном аку-
стичкоманализомгласа

 И 100
2.Квантитативнеметодеиспитивањаслуха
 И 20
3.Квалитативнеметодеиспитивањаслуха
 И 20
4.Тоналналиминарнааудиометрија
 И 20
5.Импеданцемтрија
 И 20
6. Принципи аудиолошке рехабилитације код деце и одра-

слих
 У 10
7.Аеродинамскаиспитивања
 И 10
8.Стробоскопија –извођењеиинтерпрет.анализа
 И 10
9.Ендовидеостробоскопија
 И 100
10.Сонографија
 У 10
11.Ларингеалнаинтубација
 И 20
12.Директоскопија(ОРЛианестезиолошке)
 И 20
13.Ларингомикроскопија
 У 20
14.Ендоскопскафонохирургија(нодули,полипи,едеми,ин-

трахордалнаапликацијалекаитефлони)
 И 10
15.Парцијалналарингектомија
 У 10
16.Тоталналарингектомија
 У 10
17.Пластично-реконструктивнихирушкизахватикодрасце-

паусанаинепца
 У 5



18.Ласерскафонохирургија
 У 10
19.Хирургијаотворенихизатворенихповредаларинкса
 У 5
20.Савременовођењефонијатријскедокументације (магне-

тофонскаивидеорегистрација)
 И 50
21.КласичнаРТГдијагностика(ларинкса,једњакаиплућа)
 У 20
22.Техникавокално-логопедскетерапијепоремећајагласаи

говора(релаксација,положајтела,вежбедисања –Е.Селонхал)
 И 20
23.Вежбефонације,успостављањеправилневисинејачине,

јачинебојеиимпостацијегласа,уклањањетврдеатакегласа
 И 20
24.Дигиталнаманипулацијауфонијатријскојрехабилитацији
 И 10
25.Фонијатријскарехабилитацијафункционалнихдисфонија
 И 10
26. Фонијатријска рехабилитација органски узрокованих

дисфонија
 И 10
27.Фонијатријскарехабилитацијаезофагусноггласаигово-

рапомодификованојметодиМ.Сееман
 И 10
28.Фонијатријскарехабилитацијапоремећајаговора
 И 10
29.Аеросол терапија и конзервативна терапија  – принципи

иврсте
 И 30
30.Психодијагностикакодфонијатријскихпацијената
 У 5
31.Плаyпсихотерапија
 У 5
32.Супуративнапсихотерапија
 У 5
33.Физикалнадијагностикаитерапија
 У 5
34.Мултидимензионалнасофтверскаанализагласа
 У 10
35.Оценараднеспособностиуфонијатрији
 У 10

14.Дерматовенеролошкамикологија
(12месеци)

Програмужеспецијализације

Општамикологија
1.Морфологијагљива,типовићелија,размножавање,класи-

фикација
2.Етиологијахуманихмикоза
3.Биологијахуманихмикоза
4. Епидемиолошки значај хуманих микоза, географска рас-

простањеност
5.Принципиклиничкеилабораторијскедијагностикехума-

нихмикоза
6.Директнимикроскопскипрепарат
7.Културагљиваиподлоге
8. Хистопатолошке карактеристике микозе у патолошком

ткиву
9.Осетљивостгљиванаантимикотике,антимикограм
Специјалнамикологија
Површнемикозе
10.Дерматомикозе(Дерматопхyтиа –Тинеа)
Тинеа цапиллитии, Тинеа барбае, Тинеа цорпорис, Тинеа

црурис,Тинеаманус,Тинеа педис,Тинеа инцогнито; етиологија,
патогенеза,клиничкаслика,дијагноза,терапија

11.Онихомикозе –етиологија,патогенеза,клиничкитипови,
дијагноза,терапија

12.Тинеа нигра,Пиедра  – клиничке карактеристике, дијаг-
ноза,терапија

13.Инфекцијеквасницама –етиопатогенеза,предиспонира-
јућифактори

14.Кандидијаза –клиничкеформе(Цандидиасисоралис,Вул-
во-вагинитисцандидомyцетица,Баланопостхитисцандидомyцети-
ца,ИнтертригоцандидомyцетицаЦхеилитисангуларис,Парониц-
хиацандидомyцетица,Цхеилитисангуларис,хроничнамукокутана
кандидијаза,генерализованакандидијаза),дијагноза,терапија.

17. Пyтуриасис версицолор, Питyроспорум фоллицулитис-
клиничкаслика,дијагноза,терапија

Дубокемикозе
18.Субкутанемикозе –Мицетом,Споротрихоза,Хромобла-

стомикоза, Феохифомикоза, Лобомикоза, Субкутана зигомикоза,
Риноспоридоза

19. Системске микозе  – Хистоплазмоза, Кокцидиомикоза,
Бластомикоза, Аспергилоза, Паракокцидиомикоза, Криптококоза,
Системсказигомикоза,кандидијаза

20.Опортунитичке гљивичне инфекције кодХИВ позитив-
нихпацијената

21.Клиничкекарактеристикеинвазивнихгљивичнихинфек-
цијакодболесникасахематолошкиммалигнитетима

22.Урођенеимунодефицијенцијеиинвазивнегљивичнеин-
фекције

Теоријсканаставаједвосеместрална.Поутврђеномраспоре-
ду,упрвомсеместрусепохђјајупредавањаизмедицинскестати-
стикеиинформатикеиопштемикологије,аудругом  семестру
предавањаизспецијалнемикологије.

Практичнанаставаобухвата:
 – Рад са амбулантним и хоспитализованим пацијентима са

различитимоблицимагљивичнихобољења,узводјењемедицин-
скедокументације(картони,историјеболести,болничкипротоко-
лиукојисеуносерелевантниподацилабораторијскиханализаи
терапијскихмодалитета). –7месеци

 –ДечијаамбулантаИДВКЦ –1месец
 –ДечијеодељењеИДВКЦ –1месец
 –АмбулантазаодраслеИДВКЦ –1месец
 –ОдељењезаодраслеИДВКЦ-1месец
 –ОдељењезаАИДСИнфективнаклиникаКЦС –1месец
 –Одељење за хематологијуУниверзитетске дечије клинике

 –15дана
 –ИнститутзахематологијуКЦ –15дана
 –ХистопатолошкалабораторијаИДВКЦ –1месец
 –РадумиколошкојлабораторијиИДВКЦ(дијагостикадер-

матофитнихобољењакоже,длакеинокта,Питyриасисверсицо-
лор,кандидијазекожеислизница).-3месеца

 –РадуНационалнојреферентнојлабораторији заузрочни-
кемикозаИнститутазамикробиологијуиимунологијуМед.Фак.
(дијагностика системских микоза, опортунистичких гљивичних
инфекција,испитивањеосетљивостинаантимикотике) –2месеца

СПИСАКВЕШТИНАЗАЛЕКАРЕНАУЖОЈ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИИЗДЕРМАТОЛОШКЕ

МИКОЛОГИЈЕ

1.Узимањеиузорковањеболесничкогматеријалазамиколо-
шкуанализу50(П30,И20)

2.Прављењедиректногпрепаратазамикроскопскуанализу
50(П30,И20)

3.Бојењепрепаратазамикроскопскуанализу40(П30,И10)
4.Засејавањематеријаланамиколошкеподлоге50(П30,И20)
5.Мкроскопирањенативногпрепаратаиуочавањеморфоло-

шкихелеменатагљиве50(П30,И20)
6. Идентификацијаизолованих гљиванаоновумакроскоп-

скихимикроскопскихкарактеристика40(П30,И10)
7.Узимањебиопсијеибојењепрепаратазахистопатолошку

дијагностикумикозаП10
8.Интерпретацијахистопатолошкихпрепаратасауочавањем

гљивичнихелеменатаП10
9.Интерпретацијасеролошкихтестоваудијагностициинва-

зивнихмикозаП20
10.ПрегледWоодовомлампомкожнихлезијаиуочавањека-

рактеристичне флуоресценције код појединих дерматофитија 20
(П10,И10)

11.Терапијскепроцедуре –локалнаобрадагљивичнихобо-
љењакосматихрегија(капилицијумаибраде)20(П10,И10)

12.Тумачењеантимикограма20(П10,И10)
Легенда:П –посматра,И-изводи



15.Ангиологија
(18месеци)

1.Образложење заснованости студијског програма: У свим
земљама,кардиоваскуларнеболестисуболестинанајвећиммор-
бидитетом и морталитетом, тако да је задатак васкуларне меди-
цинеобиманиприоритетан,иподразумевасмањењеовевисоке
преваленце путем превентивних, дијагностичких, терапијских и
интервентнихметода.Унашојземљијебројспецијалистаизобла-
стиангиологијезабрињавајућемали!Дабииспунилиовајзадатак,
неопходно је  непрестано усавршавање, континуитет у едукаци-
ји, применановихпрепорукаи технологија у струци, а пре све-
гасталноиконтинуиранообразовањестручногкадра,штонаме-
ћепотребузанеопходношћусубспецијалистичкихстудијаизове
областииоправдавазаснованостњиховогстудијскогпрограма.

Наставасесастојиизтеоријскогдела(трисеместра)ипрак-
тичненаставе.Теоријскунаставучинеследећетематскејединице:

1.Генетика,ембриологијаихистологијакрвнихсудова
2.Хируршкаанатомијакрвнихсудова
3.Васкуларнафизиологијаипатофизиологија
4.Патолошкаантомијакрвнихсудова
2.Дијагностикаваскуларнихобољења
3.Епидемиологијаифакториризикауангиологији
4.Медикаментознапрофилаксаилечењеваскуларнихболести
5.Дијагностикаваскуларнихболести
I.Општипринципиултрасонографскедијагностике
II.Ултрасонографијасупрааорталнихграна 

Естракранијалнисегментикаротиднихивертебралних
артерија 
Артеријеивенегорњихекстремитета

III.Ултрасонографијаабдоминалнеаортеивисцералнихар-
терија

IV.Ултрасонографијаартеријаивенадоњихекстремитета
V.Ангиографија
VI.ЦТ,МРИангиографија,МСЦТангиографија
9.Хирургијасупрааортнихграна
10.Хирургијаторакалнеаорте
11.Хирургијаабдоминалнеаорте
12.Хирургијаперифернихартерија
13.Хирургијавенскогилимфногсистема
14.Портнахипертензија
15.Компликацијеуваскуларнојхирургији
16.Перкутанатранслуминалнаангиопластика
17.Акутнаисхемија,повредекрвнихсудова.
18.Рехабилитацијаваскуларнихболесника,оценараднеспо-

собности.

Практичнанастава
Дијагностикаи лечење васкуларнихболесника  се одвија у

васкуларнојамбулантиКлиникезаваскуларнухирургијуиИКВБ
клиничкогцентра,подконтроломодговорнихнаставника.Канди-
датиовладавајутехникомваскуларногпрегледа,индиковањемпо-
требнихдодатнихпрегледа,тепостављањеминдикацијазапријем
у Клинику и/или амбулантним индиковањем додатних прегледа,
радиконзилијарнеанализере зултата.Обављајуконтролнепрегле-
депацијената,тепостављајуиндикацијезанехируршкитретман
васкуларнихболести,кодболесникакојинисуиндикованизахи-
руршко лечење: хипербарична комора, бањско-климатски опора-
вак, реуматолошки тестови и лечење системских васкулопатија,
хематолошколечењеболестикојесупоследицепоремећајаукоа-
гулациономстатусу,опоравакирехабилитацијаоперисанихболе-
сника,физикалнитретманрадипревенцијепогоршањахроничних
дегенеративнихболестикојемогуводитиуваскулопатије.Канди-
датиасистирајуухируршкимпроцедурамакодболесникакојесу
индиковализадијагностику,акодкојихјеваскуларниконзилијум
индиковао хируршко лечење.Постоперативно праћење болесни-
кауинтензивнојнези,вођењеболесникаиординирањетерапије
ипотребнихпретрага,консултацијесаваскуларнимхирурзимаи
анестезиолозима о току болести, праћење имедикаментозно ле-
чењеболесниканаодељењуполуинтензивненеге,каоинаваску-
ларномодељењу,припремазаотпуст,писањеотпуснихлистаиот-
пустпацијената.Контролеоперисанихинеоперисанихболесника
уваскуларнојамбуланти,статистичкеанализеучинкахируршког
имедикаментозноглечења.Оцењивањераднеспособностиангио-
лошкихболесника.

ПРАКТИЧНИСТРУЧНИРАД
Кандидатиовладавајутехникомваскуларногпрегледа:анам-

неза,клиничкипреглед,постављањеиндикацијазадодатнудијаг-
ностику,анализакоморбидитетнихстања,евалуацијаопштегопе-
рабилитета.Учествујуурадуваскуларногконзилијума,реферишу
стањепацијента,учествујуулечењу(медикаментозно,ПТА),кон-
тролишуболесникаупостоперативномтоку.

Лече пацијенте који нису кандидати за хируршко лечење:
дистална болест, тешка коморбидитетна стања, дијабетска анги-
опатија по типу дисталне болести, системске болести везивног
ткива са ангиопатском презентацијом, обављају консултације са
консултантима одговарајуће гранеинтернемедицине.Лече дија-
бетскеангиопатије!

16.Медицинскапаразитологијаимикологија
(18месеци)

Задатак ових студија је да пружи теоријске и практичне
аспектеизмедицинскепаразитологијеимикологије,акојисеод-
носенаследећеинфективнеагенсе:протозое,метазое(хелминти,
артроподе)игљивице.Наовајначинкандидатисеоспособљавају
уобластидијагностикеиконтролепаразитозаимикозачовека,као
изасамосталанистраживачкирадиедукацијууовимобластима.

Програмуже специјализације подразумева савладавањеци-
љеваивештинапрограмаИ(паразитологија)ипрограмаИИ(ми-
кологија).Кандидат бира једанмодулиз областипаразитологије
илимикологијеизкојеградистручнирад.

I:Паразитологија

A.Програм
Ужа специјализација почиње двонедељним упознавањем са

предметомиосновнимгрупамаинфективнихагенасакојиприпада-
јупаразитима,накончегаследидесетонедељнибазичнипрограму
оквирукојегкандидаттребадасавладавештиненабројанеупарагра-
фуБ(циљевиивештине).Ужаспецијализацијасенастављаодаби-
ромнекогодпонуђенихмодуланабројанихупараграфуЦ(модули),
гдеуоквируизабраногмодулакандидаттребадаурадистручнирад.

B.Циљевиивештине
 –познавањеиразумевањебиологије,животнихциклуса,па-

тогенезеидијагностикепаразитскихинфекцијачовекаињиховог
значајазаздрављељуди,каоињиховосузбијање

 –детаљнопознавањеиразумевањебиологијевектораистра-
тегијезаконтролувектораипрелазнихдомаћинапаразитачовека

 – практична лабораторијска идентификација паразита, како
њиховихслободнихформи, такоистадијумакојисуприсутниу
ткивимаидругимматеријалимапорекломодчовека

 – организација рада лабораторије за дијагностику паразит-
скихболестичовека

 –класичне,имунолошкеимолекуларнеметодеудијагности-
ципаразитозачовека

 –терапијскиаспектипаразитозачовекаиоспособљавањеза
консултатскирадудоменутерапијепаразитозачовека

 –екологијаиепидемиологијапаразитаиболестикојеизази-
вајууциљупраћењаисузбијањаовихинфекција

 –оспособљавањекандидатазалабораторијскоилитеренско
истраживањегдебибилепримењенеодговарајућеметодеуистра-
живањупаразитскихболести

 –оспособљавањекандидатазаприпремуиизрадустручног
рада, укључујући критички преглед литературе, односно реле-
вантнихнаучнихпубликација

C.Модули
 –Методеудијагностичкој/клиничкојпаразитологији
 –Молекуларнабиологијапаразитаимолекуларно-биолошке

методе
 –Паразитскезоонозе
 –Узрочницицревнихинфекција
 –Узрочниципаразитскихинфекцијаутрудноћи
 –Тропскепаразитозе
 –Односвектор-паразитиконтролавектора
 –Екологијапаразита
 –Санитарнапаразитологија



II:Микологија

A.Програм
Овај део програма уже специјализације почиње двонедељ-

ним упознавањем са предметом и основним групама инфектив-
нихагенасакојиприпадајугљивицама(кваснице,плесни,бифазне
гљиве),накончегаследидесетонедељнибазичнипрограмуокви-
рукојегкандидаттребадасавладавештиненабројанеупараграфу
Б (циљеви и вештине).Програм се наставља одабиромнеког од
понуђенихмодуланабројанихупараграфуЦ(модули),гдеуокви-
руизабраногмодулакандидаттребадаурадистручнирад.

B.Циљевиивештине
 –детаљнопознавањеиразумевањеморфологијеитаксоно-

мијепатогенихиусловно-патогенихгљива,патогенезеидијагно-
стикегљивичнихинфекцијачовека(микоза)ињиховогзначајаза
здрављељуди,каоињиховосузбијање

 –практичналабораторијскаидентификацијагљивица,узроч-
никасуперфицијалних,кутаних,субкутаних,системскихиинва-
зивнихмикоза

 – фактори вируленције гљива и имунолошки аспекти гљи-
вичнихинфекција

 –организацијарадалабораторијезадијагностикугљивичних
болестичовека

 –класичне,имунолошкеимолекуларнеметодеудијагности-
цигљивичнихобољењаљуди

 –терапијскиаспектимикозачовекаиоспособљавањезакон-
султатскирадудоменутерапијемикоза

 –екологијаиепидемиологијагљиваиболестикојеизазивају
уциљусузбијањаовихинфекција

 –оспособљавањекандидатазалабораторијскоилитеренско
истраживањегдебибилепримењенеодговарајућеметодеуистра-
живањугљивичнихболести

 –оспособљавањекандидатазаприпремуиизрадустручног
рада, укључујући критички преглед литературе, односно реле-
вантнихнаучнихпубликација

C.Модули
 –Методеудијагностичкој/клиничкојмикологији
 – Молекуларна биологија гљива и молекуларно-биолошке

методе
 –Плесниизазивачисистемскихиинвазивнихмикоза
 –Квасницеизазивачисистемскихиинвазивнихмикоза
 –Изазивачиповршнихикутанихмикоза
 –Испитивањеосетљивостигљиванаантимикотике
 –Екологијагљива
 –Санитарнамикологија

Проверазнања
1.Практичнапроверазнања:(I)преглед12узоракакодсум-

њенапаразитскуинфекцииу,идентификацијаикоментаруписа-
нојформиодносноформиесеја,(II)преглед12узоракакодсум-
њенагљивичнуинфекциу,идентификацијаикоментаруписаној
форми,односноформиесеја.

2.Приказстручноградаизизабраногмодула.

17.Вирусологија
(12месеци)

Циљ уже специјализације из вирусологије је формирање
вирусологакојијеоспособљендасебавитрадиционалномимо-
лекуларномдијагностикомвируснихобољењауоквирурутинског
радаидаспроводимерепревенцијевируснихобољења.

Ужа специјализација подразумева организовање теоријске
едукације и практичне обуке лекара на специјализацији, који по
завршенојобуцииположеномиспитустичузвањелекараужеспе-
цијализацијеизвирусологије.

Ужаспецијализацијаиз вирусологије реализује сенамеди-
цинскмфакултетима,наИнститутузамикробиологијуиимуноло-
гију.Једнимделом,практичнаобукаћесеодвијатинаИнституту
заинфективнеитропскеболеастииИнститутузавирусологијуи
имунологију„Торлак”.

Ужа специјализација се заснива на академским принципи-
ма и формирању профила вирусолога, као тековине савремених

трендоваумедицини.Специфичноствирусакаоинфективнихаге-
наса, условила је развој вирусологије као посебне науке и стру-
ке, битно различита од класичне микробиологије.. Технике изо-
ловањаиидентификацијевирусауклиничкимузорцима,захтева
познавање посебних, специфичних вирусолошких метода, као и
познавањетехникамолекуларнебиологије,несамоусмислуњи-
ховогизводјења,негоиинтерпретациједобијенихре зултата.

ТЕОРИЈСКАНАСТАВА
1.Морфологијаиструктуравируса.Икозаедарнаиспирална

симетријавирусногнуклеокапсида.Карактеристикевирусногге-
нома, значај регулаторнихи структурнихвирусних гена.Инфек-
тивноствирусноггенома.5

2.Животнициклусвируса.Стратегијавируснерепликације.
ПоделавирусаукласепоБалтимору,преманачинутранскрипције.

3. Генетика вируса . Генетичка стабилност вируса. Разлике
измеђудивљегвирусаимутанта.Генетичкеинтеракцијевируса.
Молекуларнаепидемиологијавируса

4.. Патогеност и вируленција вируса. Значај молекуласка
мимикрија вируса Типови вирусних инфекција, акутне и перзи-
стентнеинфекције.Латентневируснеинфекције.Механизмиус-
постављањалатенцијеиреактивацијавируса.Хроничневирусне
инфекције.Мешовитеинфекције.

5.Онкогенивируси,онкогенипотенцијалвируса.Механизми
онкогенезеиндукованевирусноминфекцијом

6.Интерференцијавируса,Антивирусниефекатинтерферо-
на.Значајинтерферонаупатогенезивируснихинфекција

7.Имуностувирусниминфекцијама.Значајурођенеистече-
неимуностизаисходитоквируснеинфекција.Имунопатологија
увируснминфекцијама.Инфекцијеимунокомпетентнихиимуно-
компромитованихпацијената

8. Вирусне вакцине, типови вакцина.Нова генерација виру-
снихвакцина..Профилактичкеитерапијскевакцине.

9.Антивируснатерапијаиразвојрезистенцијевирусанале-
кове.

10. Специфичност вирусолошке дијагностике. (конвенци-
онална и молекуларна дијагностика). Серолошка дијагностика.
Техникезаквантитацијувирусаинвитроиинвиво

11.Ортхомyxовиридае(в.инфлуенцае).Антигенскаварија-
билноствируса.Циркулацијав.Инфлуенцеуприродиинастанак
епидемијскихипандемијскихтиповавируса.

12.Парамyxовиридае,изазивачисистемскихиреспираторних
инфекција.Новеипретећеинфекције.Проблемидијагностике

13.Пицорнавиридае.Полиовирус.Програмерадикацијепо-
лиомијелитиса.Значајкоксакивируснихиецховируснихинфекци-
јаидијагностичкипроблеми

14.Ретровиридае.ХИВ-животнициклусвирусаиимунопа-
тогенезаХИВинфекције.Савременадијагностикаитерапија.Он-
когениретровируси(ХТЛВ-1и2).

15.Вируси изазивачи гастроинтестиналних обољења ( Рео-
виридае, Астровиридае, Цалицивиридае). Патогенеза, клиничко
испољавање, лабораторијска дијагностикаи терапија.Цоронави-
ридаеиТогавиридае(вирусрубеле)

16.Аденовиридае.Патогенезаболестиилабораторијскадијаг-
ностика.Аденовируснеинфекцијеимунокомпромитованихособа.

17.Парвовиридае, аутономниидефектнипарвовируси.Ди-
јагностика обољења. Значај парвовирусних инфекција у педија-
трији,гинекологијиихематологији.

18.Полиомавиридае.ЈЦиБКвирус,значајакутнихиперзи-
стентнихинфекција

19.Папиломавиридае.ХПВ.Инфекцијеорофаригнеалнере-
гијеиурогениталногтракта.Онкогенипотенцијалвируса .ХПВ
вакцине.

20. Поxвиридае. Специфичност и различитост поxвируса.
Ерадикацијавариоле.Поxвирусикаоизазивачивируснихзооноза.
Биотероризамипоxвируси

21. Херпесвиридае. ХХВ-1 до ХХВ-8. Латентне инфекције
иреактивације.Значајхерпесвируснихинфекцијакодимуноком-
петентних и имунокомпромитованих пацијената.Дијагностика и
праћење херпес вирусних инфекција. Избор тестова за дијагно-
стику.

22. Арбовируси (Тогавиридае, Флавивиридае, Бунyавири-
дае)иинфекције.Вируснезоонозе.Рхабдовиридае,вирусбеснила.
Арена-,Бунyа-иФиловируси.



23. Вирусни хепатитиси (ХАВ, ХБВ, ХЦВ,ХДВ, и други).
Етиологијаипатогенезаинфекције.Дијагностикахепатитиса-ди-
ференцијално дијагностички и прогностички тестови. Праћење
ефикасноститерапијемолекуларнимметодама.Превенцијавиру-
сниххепатитиса.

ВИРУСОЛОГИЈАПрактичнанастава
Специјализант наужојспецијализацијисавладава  следеће

вештине:
 –Изоловањевирусаукултурићелија-изводи (5)
 –Идентификацијавирусанаконизоловањаукултурићели-

ја –изводи(5)
 –Технике испитивања резистенције вируса на антивирусне

лековеукултурићелија –упознајесе
 –Техникетитрацијевирусаусистемимаживихћелија –из-

води(5)
 –Доказивањевируснихантигена –изводи(5)
 –Применасеролошкихметодаудијагностицивируснихин-

фекција:
 –имуноензимскитестови(ЕЛИСА) –изводиитумачи(10)
 –тестовиодређивањаавидитета –изводиитумачи(5)
 –методаимунофлуоресценције –изводиитумачи(5)
 –имуноблоттехнике –изводиитумачи(5)

 – Примена молекуларних техника у вирусолошкој дијагно-
стици:

 –ЕкстракцијаДНК –изводи(10)
 –ЕкстракцијаРНК –изводи(5)
 –ПЦР –изводи(10)
 –НестедПЦР –изводи(5)
 –РТ-ПЦР –изводи(5)
 –ТехникевизуелизацијеПЦРпродуката –изводи(20)
 –”Реалтиме”ПЦРзаквантитацијувирусноггенома –из-
води(5)

 –Техникегенотипизацијевирусноггенома –изводи(5)
 –Коришћењеипретраживањеон-линегенскихбазапода-
така –изводи(5)

 –Филогенетскаанализавируснихгенома –упознајесе
 –Техникеиспитивањагенетскеосноверезистенцијенаан-
тивируснелекове –упознајесе

 –Осталетехникемолекуларнебиологије –применауви-
русолошкојдијагностици(техникахватањахибрида,тех-
никаразгранатеДНК,НАСБА,......) –упознајесе

18.Бактериологија
(12месеци)

ОСНОВЕУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
УжаспецијализацијаизБактериологијепредстављанаставак

специјалистичкихстудијаизМикробиологијесапаразитологијом
Тојеобразовнипроцестокомкојеглекарспецијалистастичепро-
ширенотеоријско,практичноиклиничкознањеизбактериологи-
је.Поштобактериологија,каокомплекснаихетерогенамедицин-
ска дисциплина, прожима скоро све областимедицине, стицање
целовитог  познавања захтева посебну и систематску едукацију
којасенеможепостићидопунскомедукацијомуоквирудругих
специјалности.

ЦИЉУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Циљужеспецијализацијеизбактериологијејестицањезна-

њаивештинакојеспецијалистуизбактериологијеоспособљавају
даублискојиконтинуиранојсарадњисаклиничаримаразличитих
специјалности,обављаследећеактивности:

 –лабораторијскаиспитивањавезаназаоткривањебактериј-
скихузрочникаинфекција,његовуидентификацијуикарактери-
зацију,азбогправовременогпостављањадијагнозеиотпочиња-
њаадекватноглечења

 – евалуација и стручна интерпретација ре зултата бактерио-
лошкихлабораторијскихиспитивања

 –квалификованоирационалнокоришћењеметодазадијаг-
ностиковањебактеријскихинфекција,каоиобезбеђивањеквали-
тетаистандардизацијерадаубактериолошкимлабораторијама

 –усавршавањепостојећихиувођењеновихдијагностичких
методазаоткривањебактеријскихинфекцијаипраћењетокабо-
лести

 –сарадњасалекаримаразличитихспецијалностиудијагно-
стиковањубактеријскихинфекција,каоиуспровођењутерапијеи
превенцијеистих

ПРОГРАМУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ПрограмужеспецијализацијеизБактериологијеобухвата:
 –теоријскидеоужеспецијализације
 –практичнидеоужеспецијализације
Теоријскидео(2семестра)
Теоријсканаставасеобављатокомједногмесецаужеспе-

цијализацијепопредвиђеномпрограму.
Практичнидео(11месеци)
Практичнидеоуже специјализације започињенаконодслу-

шаногтеоријскогдела.
Уовојфазиужеспецијализације, специјализантусваја зна-

њаоначинуорганизацијебактериолошкелабораторијеиправним
регулативама релевантним за рад лабораторије. Такође изводи
методе стерилизације и дезинфекције, надзор над квалитетом и
стерилношћуподлога, раствораидругихсупстанци.Изводими-
кроскопскетехникеиразличитеметодебојењапрепарата,методе
култивисањабактерија,биохемијскеисеролошкеидентификаци-
је, одредјивања осетљивости бактерија на различите антибиоти-
кеихемиотерапеутике,каоибрземетодезадоказивањеантигена
бактерија.Изводи савременеметоде хибридизацијенуклеинских
киселина и реакције умножавање нуклеинских киселина које се
користеудијагностициразличитихбактеријскихинфекција.

Овладава поступцима за откривање, праћење и спречавање
ширења интрахоспиталних инфекција, методама за одређивање
осетљивостиизолованихмикроорганизаманаантибиотикеи/или
хемиотерапеутикеинвитроипратире зултателечењаболесника.
Изводипоступкезаодређивањеепидемиолошкихмаркера.

Специјализантужеспецијализацијеизводиследећевештине:
 –Контролапроцесастерилизације
 –Надзорнадквалитетомистерилношћуподлога
 –Имунофлуоресцентнетехникеубактериологији
 –Микроскопирањеиинтерпретацијадиректнихмикроскоп-

скихпрепаратаразличитихклиничкихузорака
 – Брзе методе за доказивање бактеријских антигена у кли-

ничкимузорцима
 –Бактериолошкипрегледбрисевагуше,носа,ока,уха,усне

дупље
 –Бактериолошкипрегледспутума,секретаиаспирататрахе-

јеибронха
 –Бактериолошкипрегледпунктата,ексудата,гнојаибрисева

рана
 –Бактериолошкипрегледликвора
 –Бактериолошкипрегледсекретауретре,вагинеицервикса
 – Дијагностика инфекција изазваних анаеробним бактери-

јама
 –Дијагностикаинфекцијаизазванихмикобактеријама
 –Хемокултура
 –Уринокултура
 –Копрокултура
 –Применасеролошкихтехникаубактериологији
 –Дијагностикаинфекцијаизазванихспиралнимбактеријама
 –Дијагностикаинфекцијаизазванихстриктноинтрацелулар-

нимбактеријама
 –Дијагностикаинфекцијаизазванихмикоплазмама
 –Култивисањебактеријауаутоматизованимсистемима
 –Испитивањеосетљивостибактерија на антибиотикеи хе-

миотерапеутикеинвитро
 –Испитивањеосетљивостимикобактеријанатуберкулоста-

тикеинвитро
 –Доказивањетоксинабактеријаинвитро
 –Молекуларнетехникекојесекористеудијагностицибакте-

ријскихинфекција

19.Школскапревентивнамедицина
(12месеци)

Ужаспецијализацијаимазациљдаунапредизнањаизобла-
сти заштите и промоције здрављашколске деце и адолесцената,
крозмултидисциплинарниприступпроблемимаутицајанегатив-
нихфакторашколске,животне и социјалне средине на здравље,
штоћедопринетибољемквалитетуиорганизацијислужбезаза-
штитуздрављашколскедеце.



Полазницићеовладатизнањимао:
утицајимафактораживотнеишколскесрединенараст,раз-

војипсихофизичкоздрављедецеиомладинекрозобластипсихо-
физичкирастиразвојизрелостдецешколскогузраста,захтевии
оптерећење деценаставомушколи, еколошкифактории ризич-
ниутицајишколскесредине(хигијенапростора,микроклиматски
фактори, осветљење, бука, аерозагађење, значај хигијенски ис-
правневодеихране,правилнеисхране), значајкомуналне,исо-
цијалне(породичнеивршњачке)срединеунастанкуипрогресији
поремећајаиобољењадецеиадолесцената.

Улогомпревентивнемедицине,значајеммултидисциплинар-
ног тимског рада и интерсекторске сарадње у заштити здравља
школскедецеимладих(здравственипревентивнипрегледи,рано
откривање поремећаја и праћење здравствених индикатора, зна-
чајимунизације),значајемпревенцијеполнопреносивихболести
и заштите репродуктивног здравља. Значајемменталне хигијене
школског и адолесцентског узраста, превенцијом менталних по-
ремећајамладих, улогомшколског лекара у тиму за помоћдеци
саразвојнимпроблемима.Превенцијомздравственоризичнихпо-
нашањаизлоупотребедувана,алкохолаидругихпсихоактивних
супстанци,заштитомоднасиљаушколскојсрединиипородици,
промоцијомздравихстиловаживота.

Послезавршенеужеспецијализацијекрозквалитетноорга-
низованапредавања, семинареипрактичнираднаИнституту за
Хигијену и медицинску екологију Медицнског факултета, Ин-
ституту за заштиту здрављамајке и детета ,Институту за јавно
здрављњ Републике Србије, као и у Службама за заштиту здра-
вљашколскедецеиСаветовалиштимазамладеДомоваздравља,
полазници ће овладати вештинама решавања проблема здравља
школскедеце, системомпроверљивог квалитета, каои стратеги-
јамапомерањатежиштанапревентивнуактивностумањењафак-
тора ризикаипромоције здравља.Иновативна знањапослужиће
свимстручњацимаубољеморганизовањуиприменисвихоблика
здравствене заштите школске деце и омладине, и едукацији бу-
дућихедукатораопревенцијиздравственихризикаипоремећаја
здрављадецеиадолесцената.

5.Листаикраткиописпредметасасадржајем
Ужаспецијалзацијапредвиђенајекаодвосеместралнанаста-

ваувиду:предавања,семинараипрактичненаставе
Током првог семестра полазници се упознају са темама из

области:
Психофизичказрелостдецешколскогузраста
Растиразвојшколскедецеиадолесцената,ендогенииегзо-

генифактори
Основепсихичкогипсихосоцијалногсазревањешколскеде-

цеиадолесцената
Биолошкиразвој,пубертетиадолесценција
Систематскопраћењепоказатељарастаиразвоја,антропоме-

тријскаиспитивања
Медицинско-еколошки стандардишколских објеката и ква-

литета унутрашњег простора: осветљење имикроклима, аероза-
гађењеибука

Анализаквалитетаборавкаирадаушколскојсредини
Проценастањаухрањености,нутритивнепотребеиисхрана

школскедецеиадолесцената
Здравствениризициисхранеиводоснабдевањашколскедеце
Индикатори здравља и медицинска документације, анализа

фактораризикапоздрављешколскедеце
Инфективнаипаразитарнаобољењадецеимладих
Најчешћапатолошкастањаихроничнаобољењадецеимладих
Деформитетииповредешколскедецеимладих
Психијатријскипоремећајидецеиадолесцената
Проблеми злоупотребе супстанци и болести зависности

школскедецеиадолесцената
Проблеми репродуктивног здравља и адолесцентна гинеко-

логија
Обољењауснедупљеизуба
Децасафизичкимнедостацимаушколскојсредини
Психофизичкиразвојиздравственеспецифичностилеворуке

деце
Здравственепотребеизбеглеирасељенедеце
Здравствене потребе социјално маргинализоване и деце из

непотпунихидисфункционалнихпородица
Токомдругогсеместрапредвиђенесутемезапредавања,се-

минареипрактичанрад:

Профилаксаинфективнихипаразитарнихобољењашколске
деце

Превенцијахидричнихиалиментарнихинфекцијаитровања
школскедеце

Превенцијаалергијскихихроничнихреспираторнихобољења
Превенцијанутритивнихдефициташколскедеце
Превенцијагојазностишколскедецеиомладине
Поремећајиисхране,превенцијакодшколскедеце
Наставафизичкогваспитања, спортскеактивностииутицај

нарастиразвој
Стална, привремена и делимична неспособност за наставу

физичкогваспитања
Превенцијаповређивањаитра уматизмадеце
Породица,школаименталнипоремећаји
Психосоцијалнистресушколскојипородичнојсредини,ме-

респречавањаипревазилажења
Поремећајприлагођавањашколскедеце,адолесцентскакриза
Специфичнипоремећајшколскихвештина(дислексија,дис-

графија,дискалкулија)
Поремећајразвојапажње,хиперкинетичкипоремећај
Поремећајипонашањашколскедеце
Превенцијаагресивностиивршњачкогнасиљаушколи
Превенцијаантисоцијалнапонашањаиболестизависности
Злостављањеизанемаривањедеце,општииспецифичниоб-

лици(Сy.Мунцхаусенбyпроxy)
Превенцијаризичнихпонашањашколскедецеиомладине
Сексуалнопонашањеадолесцената,превенцијапоремећаја
Тимскирадсаветовалиштазамладе
Подизањездравственекултуреипромоцијаздравихстилова

живота
Интерсекторскасарадњаипартнерствоузаједнициуреша-

вањупроблемаздрављашколскедецеиадолесцената
Организација,евалуацијарадаиунапређењеслужбезаштите

здрављашколскедеце

20.Дијетотерапија
(12месеци)

Прктичнирадсеобављау:
 –СаветовалиштузадијететикуИнститутазахигијену,Меди-

цинскогфакултета
 –Институту за ендокринологију и дијабетес,Медицинског

факултета
 –Институтузагастроентерологију,Медицинскогфакултета
 –Клиниказапедијатрију,Медицинскогфакултета
 –Центарзаиспитивањенамирница
Про грам на ста ве I се ме стра
 –Основихигијенеисхране
 –Уводуисхрану
 –Физиологијаисхране
 –Основиимунологијеифармакологије
 –Основиисхранепојединихкатегоријаздравихљуди
 –Методологијаиспитивањаисхранеиухрањеностиљуди
 –Здравственабезбедностхране
 –Намирницеитехнологијахране
 –Социјалниаспектиисхране
Други семестар об ухв ата 80 часова теорије и 100 часова

практичнограда.
Предвиђенесуииндивидуалнеконсултацијесасвакимкан-

дидатиомутрајањуод50часова.
Про грам на ста ве II се ме стра
1.Дијетопрофилакса
2.Дијетотерапија
Оба ве зе и ве шти не
 –Идентификацијаздравственихпроблемакојисувезаниса

исхраномбилонаиндивидуалномнивоуилиузаједници
 –Извођењеантропометријскихидијететскихиспитивањаи

проценастањаухрањеностипопулационихгрупаипојединаца
 –Применаметодазапроценутелесногсаставасаанализомре-

левантнихбиохемијских,функционалнихиклиничкихиспитивања
 –Одређивање нутритивнихпотребазапопулационе групе

илипојединцеускладусапрепорукамазаправилнуисхрану
 –Пружањесаветазаисхраниупатолошкимстањимаипла-

нирањеипраћењеефекатасвихнајважнијихтерапеутскихдијета



 –Проценабиолошке,енергетскеинутритивневредностина-
мирница

 –Овладавањеосновнимметодамаедукацијеуобластиисхра-
неиприменаупракси.

21.Медицинскаекологија
(12месеци)

ПРВИДЕО(9месеци,укупно300часоватеоретске
исеминарскенаставе)

Првидеоспецијалистичкогстажаутрајањуод9месециоба-
везносеобављауИнститутузахигијенуимедицинскуекологију
Медицинскогфакултетакојиорганизујеовајобликнаставенани-
воуузеспецијализацијеНаставасеобављаувидупредавања(тео-
ретсканастава)исеминара.

ДРУГИДЕО(3месеца)

Други део специјалистичког стажа у трајању од 3 месеца
обавезносеобављау:

ВојномедицинскојАкадемији
ИнститутузајавноздрављеРепубликеСрбије,
ИнститутузајавноздрављеуНовомСаду,
ИнститутузајавноздрављеуНишу,илиу
ГрадскомзаводузајавноздрављеуБеограду,
Садржајпрактичногстручноградаутокуовогделаспеција-

листичкогстажасводисенарадупојединимсекторимаИнститита
односнозаводазајавноздрављеукојимасеспецијалистичкистаж
обавља,итоуследећимсекторимакојисвиприпадајуорганизаци-
онојјединициХИГИЈЕНАИЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ:

1.Хигијенаимедицинскаекологија,
2.Унапређењеисхране,
3.Екотоксикологија,
4.Лабораторијазахумануекологију
Делатностикојеовисекторипокривају,исачијимсадржајем

специјализант требадетаљнодасеупознатоком3месецапрак-
тичнеобуке,идапритомстекнеодговарајућевештинесуследеће:

 –Испитивањестепеназагађеностиваздуха,
 –Контролахигијенскеисправностиводезапићеиводебазе-

назакупање,
 –Испитивањеквалитетаповршинскихиотпаднихвода,
 –Мерењенивоакомуналнебуке,
 –Санитарно-хигијенскинадзорнадрадомобјекатакомунал-

ногидруштвеногстандарда,
 –Систематскаконтролаздравственеисправностинамирница

ипредметаопштеупотребе,
 – Контрола ефикасности дезинфекционих средстава као и

стерилностисанитетскогматеријала,
 –Микробиолошке,паразитолошке,хемијске,токсиколошкеи

биохемијскелабораторијскеанализе,каоиконтролаштетнихбио-
лошкихихемијскихагенаса,

 –Карактеризацијаопасногидругоготпада,
 –УпознавањасарадомиучешћеурадуМобилне јединице

формиранезаинтервенцијеуакциденталнимситуацијаманапод-
ручјуградаиделуРепубликеСрбије(проценаризика,идентифи-
кацијаштетногагенсаипредлагањемеразасанацијуакцидента)

Садржај теоретске и семинарске наставе у току специјали-
стицкогстажа

УВОД
I. УВОД У МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ И

EКОТОКСИКОЛОГИЈУ
II. КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА КАО ОСНОВ ЕКОЛОШКЕ

МЕДИЦИНЕ(ЕКОМЕДИЦИНЕ)

КВА ЛИ ТЕТ ВА ЗДУ ХА У НА СЕ ЉИ МА
III. АЕРОЗАГАЂЕЊЕ У НАСЕЉИМА: МЕТОД РАДА НА

ЊЕГОВОЈКОНТРОЛИ
IV. НАЈВАЖНИЈЕ НЕОРГАНСКЕ ГАСОВИТЕ СУПСТАН-

ЦЕУВАЗДУХУНАСЕЉА(СО2,НОx,озон,ЦО,Цл2,ХЦл,НХ3)
V.СУСПЕНДОВАНЕЧЕСТИЦЕУВАЗДУХУ
VI. ТЕШКИ МЕТАЛИ КАО ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У

ВАЗДУХУНАСЕЉА(Пб,Хг,Цд,Мн)

VII.ОРГАНСКЕМАТЕРИЈЕУВАЗДУХУ(ОРГАНСКИРАС-
ТВАРАЧИ)

VIII.КАНЦЕРОГЕНЕОРГАНСКЕИНЕОРГАНСКЕМАТЕ-
РИЈЕУВАЗДУХУНАСЕЉА

IX. ФОТОХЕМИЈСКИ СМОГ И ЊЕГОВЕ КАРАКТЕРИ-
СТИКЕ

X. ЛОКАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, И ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ
АЕРОЗАГАЂЕЊА –ФЕНОМЕН“СТАКЛЕНЕБАШТЕ”

КВА ЛИ ТЕТ ВО ДЕ, НА МИР НИ ЦА И ПРЕД МЕ ТА  
ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

XI.ПОВРШИНСКЕИПОДЗЕМНЕВОДЕ:ЗДРАВСТВЕНИ
ЗНАЧАЈКОНТРОЛЕКВАЛИТЕТА

XII. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИН-
СКИХИПОДЗЕМНИХВОДА

XIII.ВОДАЗАПИЋЕ:ЗДРАВСТВЕНИЗНАЧАЈКОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА

XIV.ПРОГРАМКОНТРОЛЕКВАЛИТЕТАВОДЕЗАПИЋЕ
XV. ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У НАМИРНИЦАМА И

ПРЕДМЕТИМАОПШТЕУПОТРЕБЕ

ЗДРАВ СТВЕ НИ АСПЕК ТИ УГРО ЖЕ НЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
У НА СЕ ЉИ МА

XVI.ПЛАНИРАЊЕ,ИЗГРАДЊАИЗОНИРАЊЕНАСЕЉА
XVII.ЕКОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИОДНОСНОСАНИТАР-

НО-ХИГИЈЕНСКИЗНАЧАЈПОЈЕДИНИХОБЈЕКАТАУНАСЕ-
ЉУИЊЕГОВОЈБЛИЖОЈОКОЛИНИ

XVIII.СТАНИСТАНОВАЊЕ
XIX.ПОСЛЕДИЦЕДЕЈСТВАЗАГАЂЕНОГВАЗДУХАНА

ЗДРАВЉЕЉУДИ
XX.ЗАГАЂЕЊЕВАЗДУХАУЗАТВОРЕНОМПРОСТОРУ –

ЗДРАВСТВЕНИЕФЕКТИ
XXI. КОМУНАЛНА БУКА КАО ФАКТОР РИЗИКА У

ОШТЕЋЕЊУЗДРАВЉА
XXII.ХЕМИЈСКЕНЕСРЕЋЕУНАСЕЉИМАИЛИУЊИ-

ХОВОЈБЛИЗИНИ
XXIII. ПЕСТИЦИДИ КАО ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У

ЖИВОТНОЈСРЕДИНИ
XXIV. ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА У НАСЕЉИ-

МА:ЕКОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИАСПЕКТИ
XXV. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ЗЕМЉИШТА КАО

ЧИНИОЦАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ
XXVI. ЧВРСТЕ ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ КАО КОМИНАЛ-

НО-ХИГИЈЕНСКИПРОБЛЕМ
XXVII.ТЕЧНЕОТПАДНЕМАТЕРИЈЕ (СПЛАВИНЕ)КАО

КОМУНАЛНО-ХИГИЈЕНСКИПРОБЛЕМ

ПРОГРАМТЕОРИЈСКЕиСЕМИНАРСКЕНАСТАВЕ
I и II.УВОДУМЕДИЦИНСКУЕКОЛОГИЈУИЕКОТОК-

СИКОЛОГИЈУ

КО МУ НАЛ НА ХИ ГИ ЈЕ НА КАО ОСНОВ ЕКО ЛО ШКЕ  
МЕ ДИ ЦИ НЕ (ЕКО МЕ ДИ ЦИ НЕ)

 –Екологијакаопосебнанаукамултидисциплинарногкарак-
тера;појамипредметистраживања

 –Биосфераилиживотнаобласт(простор)органскогсветана
Земљи,каоврховнојединствоживеинеживеприроде

 –Појединимедијибиосфере:литосфера,хидросфера,атмос-
фера

 –Екосистем као елементарна структурно-функционална је-
диницабиосфере;сложеностидинамичностекосистема

 –Компоненте екосистема:животно станиште (биотоп),жи-
вотназаједница(биоценоза),иодносиизмеђуњих

 –Еколошкифакториусрединиукојојчовекживииради –
општепоставке.Некиоблиципонашањазагађивачауекосистему
(биоконцентрација,биоакумулација,биомагнификација).

 –Човеккао једаноднајмоћнијихеколошкихфакторабиот-
скогкарактера,ињеговодејствонабиотопибиосферууцелини

 –Еколошкамедицина(екомедицина) –појамипредметрада,
научноистраживачкеобластиделовања

 –Комуналнахигијена –појамипредметистраживања;еко-
токсикологија –појамипредметистраживања

III. АЕРОЗАГАЂЕЊЕ У НАСЕЉИМА: МЕТОД РАДА НА
ЊЕГОВОЈКОНТРОЛИ

 –Аерозагађењекаоодступањеоднормалногсаставаистања
ваздуха:дефинисањепојма



 –Стационарниимобилниизвориаерозагађењаунасељимаи
најважнијезагађујућематеријеизпојединихизвора

 –Загађујућематерије:примарнаемисијаисекундарноство-
рениполутанти;разматрањеподеленаквантитативнеиквалита-
тивне

 –Дефинисањепојмова:емисијаиимисијазагађујућихмате-
рија,загађивањеваздуха,граничнавредностимисије(ГВИ)зага-
ђујућихматеријауваздуху,имисијаупозорења,епизоднозагађе-
њеваздухаИодносноИИстепена

 –Превентивно-медицинскеидругемереуконтролиаероза-
гађењаиспречавањуштетнихздравственихпоследица

 –Мониторингсистем:систематскамерењаимисијекоднас;
катастарзагађивача;мернаместаимрежамернихместа

 –Методологијаузимањаузоракаваздухауспољнојсредини;
врстеузоракапоучесталостиитрајањуузорковања

 – Начин приказивања ре зултата систематског мерења ими-
сије: просечне вредности у одговарајућем периоду, број дана са
вредностимаизнадГВИ(карактеристичнавредност),фреквенција
високихконцентрација,медијана,итд.

 – Упознавање са ре зултатима мерења имисије у појединим
насељимаииндустријскимрегионима

 –Основнегрупезагађујућихматеријазакојесевршисисте-
матскомерењеуваздуху,њиховеосновнекарактеристикеодносно
представниципојединихгрупа

 –УпознавањесаделатностимаИнститутаодносноЗаводаза
заштитуздрављауобластиконтролеаерозагађења

IV. НАЈВАЖНИЈЕ НЕОРГАНСКЕ ГАСОВИТЕ СУПСТАН-
ЦЕУВАЗДУХУНАСЕЉА

СУМПОРДИОКСИД (СО2): природни и вештачки извори,
њиховрелативнизначајиразмерестварањаутропосфери

 –Облицинепрофесионалнеекспозицијеињиховзначај;се-
зонскикарактераерозагађењанапримеруСО2

 –Здравственепоследицехроничногнепрофесионалногизла-
гањасумпордиоксиду,посебнонавулнерабилнекатегорије

 –Мерезаштитекоднепрофесионалнеекспозиције:законска
регулативаусмеренаказаштитиопштепопулације

 –Сумпордиоксид као једна од загађујућихматерија која се
систематскимериуваздуху,ињеговаГВИ

 –ПојамимисијеупозорењаиепизодногзагађењаваздухаИ
иИИстепенанапримеруСО2;специфичностиовихситуацијаза
сумпордиоксидичађистовремено;тумачењере зултатадобијених
мерењимасумпордиоксидаупојединимнасељима.

АЗОТОВИ ОКСИИИ (НОx): најважнији представници, и
основниприродниивештачкиизвориазотовихоксида

 –Основнаштетнадејстваазотовихоксидаутропосфериод-
носностратосфери

 –Облицинепрофесионалнеекспозицијеи значајпојединих
облика

 –Боравакузатвореномпросторукаоједанвидовеекспози-
ције:изворииконцентрацијеазотовихоксидауваздуху

 –Здравственепоследицехроничногнепрофесионалногизла-
гањаазотовимоксидима;дејствонавулнерабилнекатегорије

 –Мереисредствазаштитекоднепрофесионалнеекспозици-
је:законскарегулативаусмеренаказаштитиопштепопулације

 –Азотдиоксидкаоједнаодзагађујућихматеријакојасеси-
стематскимериуваздухууспољнојсредини,ињеговаГВИ

 –ГВИ,имисијаупозорења,иепизоднозагађењеваздухаИи
ИИстепенанапримеруазотовихоксида.

 –Тумачењере зултатадобијенихмерењимаазотовихоксида
упојединимнасељимауСрбији

ОЗОН(О3):приземниистратосферски
 –Приземниилиамбијенталниозон –начиннастајања,обли-

циекспозиције,иштетниздравствениефекти
 –Концентрацијеуваздухупојединихградовакоднасиусве-

ту,ГВИзаозон,имисијаупозорењаиепизоднозагађење
 –Уређајизадезинфекцијуидезодорацијуваздухаузатворе-

номпросторунабазипродукцијеозона(критичкиосврт)
 –УлогаозонаустратосфериузаштитиживогсветанаЗемљи

одштетногдејстваУВрадијације
 –Озонскепразнине(рупе)устратосфери:начиннастајањаи

значајзаживисветнаЗемљи
 –ШтетнездравственепоследицеУВрадијацијемалихтала-

снихдужина:малигнаидругаобољењакожеиока
 –Улогаозонаунастанкуфеномена“стакленебаште”(“гре-

ен-хоусееффецт”)

 –Акцијеглобалногкарактераидругемереузаштитиозон-
скогомотачаЗемљеоддаљихоштећења

УГЉЕНМОНОКСИД (ЦО): карактеристике, основни при-
родниивештачкиизвори

 –Облицинепрофесионалнеекспозицијеи значајпојединих
облика

 –Боравакузатвореномпросторукаовиднепрофесионалне
експозиције:изворииконцентрацијеЦОуваздуху

 –Здравствениефектиугљенмоноксида
 –Мере заштите у условима непрофесионалне експозиције;

законскарегулатива
 –Тумачењере зултатадобијенихмерењимаЦОунасељима

Србије:ГВИ,имисијаупозорења,епизоднозагађење
ХЛОР(Цл2)иХЛОРОВОДОНИК(ХЦл):Основнехемијске

карактеристикеовихгасова
 –ПриродниинајважнијивештачкиизвориЦл2иХЦл,ињи-

ховрелативнидоприносзагађењуживотнесредине
 –Значајивеличинанепрофесионалнеекспозицијаопштепо-

пулацијеинајважнијездравственепоследице
 –Акцидентална(хаваријска)загађењаваздухаиздравствени

ризикпостановништвоунасељима
АМОНИЈАК (НХ3): Најважније хемијске карактеристике

амонијака
 –Вештачкиизвориучовековомокружењу:најважнијаместа

иоблицинепрофесионалнеекспозиције
 – Здравствени ефекти амонијака: слузнице респираторног

тракта(иритативниикаустичниефекти),слузницаока
 –Амонијаккаоједнаодзагађујућихматеријазакојесеврши

систематскомерењеуваздуху,ињеговаГВИ
V.СУСПЕНДОВАНЕЧЕСИИЦЕУВАЗДУХУ
ТАЛОЖНЕМАТЕРИЈЕ –каоједанодобликаимерилазага-

ђењаваздуха;дефинисањепојма
 –Методраданаприкупљањучестицаизваздухакојесетало-

женаодређенуповршину:методаседиментатора
 – Компоненте садржаја седиментатора: количина падавине,

растворнеодноснонерастворнематеријеуукупномседименту
СУСПЕНДОВАНЕЧЕСТИЦЕкаоједанобликимерилозага-

ђењаваздуха;дефинисањепојма
 – Врсте аеросола (природног и антропогеног порекла), и

значајодређивањасуспендованихчестица,којесенеталожевећ
остајудалебдеуваздуху

 –Методраданаузорковањуваздухарадиодређивањаколи-
чине,оптичкихособина,величинеихемијскогсаставачестицасу-
спендованихуваздуху

 –Суспендованечестицекаомедијумукомесеодређујупоје-
диниполутанти(Пб,Цд,Зн,Мн,Ни,Ас,Цр)

ЧАЂ –процеси сагоревањакао антропогениизворичађиу
ваздуху

 – Основне физичко-хемијске карактеристике честица чађи
каоносилацаразноврснихдругихполутаната

 –Судбинаудахнутихчестицачађиуреспираторномтрактуу
зависностиодњиховевеличине

 –Непрофесионална експозиција чађи у градској средини и
здравственепоследице

 –Доприносовогобликазагађењаваздухаагравацијисимпто-
макодхроничнихреспираторнихобољења

 –Тумачењере зултатадобијенихмерењимачађиупојединим
насељимауСрбији

VI. ТЕШКИ МЕТАЛИ КАО ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У
ВАЗДУХУНАСЕЉА

ОЛОВО(Пб) –Оловоуживотнојсредини:природноприсут-
ноолово,икаопоследицаантропогенихактивности

 –Употребаетилизираногбензинакаообликвештачкогзага-
ђењачовековеоколине(ТЕО,ТМО)

 –Најчешћиоблицинепрофесионалнеекспозицијеопштепо-
пулације:загађениваздух,водазапиће

 –Експозицијадеце:инхалацијауградскојсредини,ингестија
оловнихједињењапрекопредметаобојенихоловнимбојама

 – Карактеристике метаболизма неорганског олова, односно
органскихједињењаоловаинајважнијиздравствениефекти

 –Мереисредствазаштитеуусловиманепрофесионеекспо-
зиције;ГВИуталожнимматеријамаиусуспендованимчестицама

 –Тумачење ре зултата добијенихмерењима олова у поједи-
нимнасељимауСрбији(извештајиЗаводазазаштитуздравља)



ЖИВА(Хг) –Природниивештачкиизворизагађењаживот-
несрединеживом,ињиховрелативнидоприносукупномзагађењу

 –Најважнија места непрофесионалне експозиције неорган-
скимједињењимаживе:тзв.“врућетачке”

 – Метаболизам неорганских и органских једињења живе,
расподелауорганизму,акумулација;здравствениефекти

 –Методологијаузорковањаваздухаунасељенимместимаза
живукао једанодтешкихметала;тумачењере зултатадобијених
мерењимаживеусуспендованимчестицамаупојединимнасељи-
мауСрбији

 –Мереисредствазаштитеуусловиманепрофесионалнеекс-
позиције

КАДМИЈУМ(Цд) –Природноприсуствоиантропогенииз-
ворикадмијумауживотнојсредини

 –Облицинепрофесионалне експозиције опште популације;
пушењекаообликнепрофесионалнеекспозицијекадмијуму

 –Најважнијиздравствениефектикадмијумаињеговихједи-
њења

 –Мереисредствазаштитеуусловиманепрофесионалнеекс-
позицијезагрупутешкихметала

 –Граничнавредностимисијезакадмијумуталожниммате-
ријамаиусуспендованимчестицама

 –Тумачењере зултатадобијенихмерењимакадмијумаупоје-
динимнасељимауСрбији

МАНГАН(Мн) –Најважнијеособинеманганаињеговихје-
дињења;физиолошкаулогаМнкодљуди

 –Природноприсуствомангана,имангануживотнојсредини
каопоследицаантропогенихактивности

 –Облицинепрофесионалнеекспозицијеопштепопулацијеу
насељима,иублизинипроизводно-прерађивачкихобјеката

 –Сагоревањебезоловног„зеленог”бензинаиутицајнапове-
ћањеекспозицијестановништвамангану

 – Основе токсикокинетике мангана при непрофесионалној
експозицији удисањем, перкутаном апсорпцијом органских је-
дињења, илипероралнимпутем; најважнији здравствени ефекти
манганаињеговихједињења

 –Мереисредствазаштитеуусловиманепрофесионалнеекс-
позицијезагрупутешкихметала,иГВИзаманган

VII.ОРГАНСКЕМАТЕРИЈЕУВАЗДУХУ(ОРГАНСКИРАС-
ТВАРАЧИ)

 –Пореклоиопштекарактеристикеорганскихматерија (ис-
парљивихугљоводоника)уваздуху

 –ПредставнициорганскихматеријауваздухупремаСл.гла-
сникуРСбр.54/92):1)Моноцикличниароматичниугљоводоници,
2)Алдехиди,3)Халогениугљоводоници,4)Угљендисулфид

 –Најважнијефизичко-хемијскеособинеорганскихраствара-
ча;класификацијаинајважнијипредставницикласа(група)

 –Карактеристикеинајважнијаместанепрофесионалнеекс-
позиције органским растварачима (сагоревање етилизираног и
безоловногбензинаумоторнимвозилимакаоизворнекихиспар-
љивихугљоводоника)

 – Путеви продора у организам и најважнији здравствени
ефектикоднепрофесионалнеекспозиције

 –Мерезаштитеуусловиманепрофесионалнеекспозиције
VIII.КАНЦЕРОГЕНЕОРГАНСКЕИНЕОРГАНСКЕМАТЕ-

РИЈЕУВАЗДУХУНАСЕЉА
КАНЦЕРОГЕНЕ ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ  – Најважнији

представниципремаважећемПравилнику
 –Непрофесионалнаекспозиција,њенекарактеристикеипо-

тенцијалниизвори;течнафосилнагориваумоторимасаунутра-
шњимсагоревањемкаоизворизагађивањаваздуха

 –Токсичностиканцерогеносторганскихматеријауваздуху
напримерубензенаиПАУ;изворинепрофесионалнеекспозиције.
Бензо(а)пиренкаонајважнијипредставникПАУ-непрофесионал-
наекспозиција

 –Мереисредствазаштитеуусловиманепрофесионалнеекс-
позицијенаведениморганскимматеријама

ШЕСТОВАЛЕНТНИХРОМ(Цр6+) –Основниприроднии
вештачкиизворихромауживотнојсредини

 –Токсиколошкизначај,најважнијиоблицинепрофесионалне
експозицијеунасељима,имерезаштите

 –Разноврсностштетнихздравственихефекаташестовалент-
ногхрома,одиритативногдоканцерогеногдејства

 –Гранична вредност имисије (ГВИ) за случај привременог
присустваканцерогеногЦр6+уваздуху

НИКЛ(Ни) –Убиквитарностникла;најважнијиприроднии
вештачкиизвориуживотнојсредини

 –Токсиколошкизначајинајважнијиоблицинепрофесионал-
неекспозицијеопштепопулацијеунасељима

 – Разноврсност штетних здравствених ефеката никла: од
иритације,прекоалергијскихманифестација,доканцерогенезе

 –Граничнавредностимисије(ГВИ)заникл,услучајуњего-
вогпривременогприсуствауваздуху

 –Тумачењере зултатадобијенихмерењиманиклаупоједи-
нимнасељимауСрбији(извештајиЗаводазазаштитуздравља)

АРСЕН(Ас) –Облициприродногприсустваарсенауживот-
нојсредини,ињеговоослобађањетокомљудскихактивности

 –Арсен у површинским водама: примери у водама са тер-
малномактивношћууразличитимделовимасвета

 – Неорганска једињења арсена, њихова употреба и могућ-
ност загађења животне средине; најчешћи облици непрофесио-
налнеекспозиције;штетниздравствениефектиАсињеговихнео-
рганскихједињења:токсичнииканцерогениефекти

 –Органска једињења арсенаидилемеоњиховимштетним
ефектима

 – Мере заштите у условима непрофесионалне експозиције
арсенуињеговимједињењима

 –Тумачењере зултатадобијенихмерењимаарсенаупоједи-
нимнасељимауСрбији(извештајиЗаводазазаштитуздравља)

АЗБЕСТ –Особине азбеста и најчешћаместа применефи-
налнихпроизводаодазбестаучовековомокружењу

 – Видови експозиције: примарна и секундарна, професио-
налнаинепрофесионална

 – Здравствени ризик при непрофесионалној експозицији
азбестнимвлакнимаунасељимаиштетниздравствениефекти

 –Азбестнавлакнакаозагађујућаматерија,систематскамере-
њауваздуху,играничнавредностимисије

 –Тумачењере зултатасистематскихмерењаазбестнихвлака-
наупојединимнасељимауСрбији

IX. ФОТОХЕМИЈСКИ СМОГ И ЊЕГОВЕ КАРАКТЕРИ-
СТИКЕ

 –Основнипримарниисекундарнизагађивачикојичинефо-
тохемијскисмог

 –Механизамнастанкафотохемијскогсмогаихемијскереак-
циједокојихтомприликомдолази

 –Разликеизмеђукласичног(зимског)ифотохемијског(лет-
њег)смога

 –Ефекатфотохемијског смога наљуде и околину, мере за-
штитеитехничкарешењазасмањењефотохемијскогсмога

 –Законскарегулативакојасеодносинафотохемијскисмог
X. ЛОКАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ

АЕРОЗАГАЂЕЊА –АЦИДИФИКАЦИЈАЕКОСИСТЕМАИФЕ-
НОМЕН„СТАКЛЕНЕБАШТЕ”

 –Феномен„стакленебаште”(”green-houseeffect”):објашње-
њепојма,итеоријеоначинуњеговогнастанка

 –Релативнидоприноспојединихгасоваунастанкуфеномена
„стакленебаште”

 –Начиннастајањапојединихгасова“стакленебаште”ињи-
ховзначајсааспектаекотоксикологије

 –Улогапојединихобликазагађивањаваздухаантропогеног
пореклананастанакидаљиразвојовогфеномена

 –Могућностиимодалитетиделовањаусмислусмањењада-
љегзагађивањаатмосфере

 –Могући глобалниилокалниефектиклиматскихидругих
променанаЗемљисааспектаеколошкемедицине

XI. ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ: ЗДРАВСТВЕ-
НИЗНАЧАЈКОНТРОЛЕКВАЛИТЕТАПОВРШИНСКЕВОДЕИ
ВОДЕНАМЕЊЕНЕСПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИМАКТИВНО-
СТИМА

 –Загађивањеповршинскихводаисмањивањерасположивих
количинаквалитетневодекаоглобалнипроблем

 –Утицај урбанизације и индустријализације на погоршање
квалитетаповршинскихвода

 –Зонезаштитеизвориштазапотребеводоснабдевањанасеља
 –Уређајизапречишћавањекомуналнихииндустријскихот-

паднихводаиквалитетводеуреципијентима
 –Систематскаконтролаквалитетаповршинскихвода(реке,

језера,канали)наподручјимавеликихградоваСрбије
 –Планскеактивностиинституцијазадуженихзаквалитети

заштитуповршинскихвода,иреализацијаовихпланова



 –Значајконтролеквалитетаповршинскихводасааспектаза-
штитездрављаграђана

 –МестоиулогаИнститута/ЗаводазазаштитуздрављауСр-
бијиуреализацијиикоординацијиовихактивности.

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  – Значај контроле квалитета са еколо-
шко-медицинскогаспекта

 –Дугорочни здравствениефектинарушеногквалитетапод-
земнихвода

XII. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИН-
СКИХИПОДЗЕМНИХВОДА

 –Начинузорковањаповршинскихводазаоценуквалитетаи
динамикаузорковања:местаузорковањаибројузорака

 – Лабораторијска испитивања у појединачним и композит-
нимузорцимаповршинскихвода:

а)Одређивањеметеоролошкихифизичко-хемијскихпараме-
тараналицуместа,ификсирањеузораказаспецифичналаборато-
ријскаиспитивања,

б)Основнифизичко-хемијскиихемијскипараметри,
в)Допунски хемијски параметри: хлориди, ањонски детер-

џенти,Цу,Зн,Пб,Ни,Цд,Ас,Хг,минералнауља,
г)Периодичноиспитиванипараметри:органохлорниинсек-

тициди,тријазинскихербициди,ПАУ,ПЦБ,
д)Бактериолошкипараметри
ђ)Сапробиолошкаиспитивања(алгекаопроблемповршин-

скихвода)
е) Специфична испитивања (ушкољкама, рибама и муљу):

тешкиметали,угљоводоници,пестициди.
 – Законске одредбе (Закон о заштити животне средине) и

другиодговарајућипрописи:Уредбе,Правилници,југословенски
стандарди,ПрепорукеСветске здравственеорганизације, који се
односенаобластконтролеквалитетаповршинскихводарека,ка-
нала,језераимора.

XIII.ВОДАЗАПИЋЕ:ЗДРАВСТВЕНИЗНАЧАЈКОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА

 –Здравственизначајводезапиће
 –Смањивањерасположивихколичинаквалитетневодезапи-

ћенаЗемљикаоглобалнипроблем
 –Природневодезатворенихиотворенихизвориштаињихо-

вехигијенско-епидемиолошкекарактеристике
 –Хемијскематеријенеорганскогпореклакојесемогунаћиу

водизапићеињиховздравственизначај
 –Флуоруводизапићеињеговздравственизначај;флуори-

зацијаводезапићекаопревентивно-медицинскипоступак
 –Тврдоћаводезапићеињенздравственизначај:разликеу

појединимрегионимаСрбије
 –Хемијскематеријеорганскогпореклауводизапићеињи-

ховздравственизначај
 –Радионуклидиуводизапићеињиховздравственизначај
 –Здравственизначајминералнихвода
XIV.ПРОГРАМКОНТРОЛЕКВАЛИТЕТАВОДЕЗАПИЋЕ
 –Упознавањесагодишњимплановимаипрограмимаактив-

ностиинституцијазадуженихзаквалитетводезапиће:Институт
зазаштитуздрављаСрбије,иГрадскизаводзазаштитуздрављау
Београду

 –Реализацијаплановаипрограмаовихустановакрозсистем
тзв.програмскездравственезаштите

 –Законскеодредбе(Законозаштитиживотнесредине),пра-
тећипрописиипрепорукеСЗО,којисеодносенаконтролеквали-
тетаводезапиће

 –Начинииместаузорковањаводезабактериолошку,виру-
солошку, биолошку и паразитолошку анализу; динамика узорко-
вања,запреминаузорка,потребниприборипоступакприузорко-
вању

 – Физички и физичко-хемијски показатељи и одговарајуће
методеиспитивањаузоракаводе

 –Садржајпојединихлабораторијскихпрегледаводезапиће:
основног,периодичног,прегледакодновихзахватаводе,прегледа
кододговарајућиххигијенско-епидемиолошкихиндикација

XV. ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У НАМИРНИЦАМА И
ПРЕДМЕТИМАОПШТЕУПОТРЕБЕ

 –Здравственаисправностживотнихнамирницаипредмета
општеупотребекаомеразаштитездрављастановништва

 –Загађењехранеутокупроизводње,прерадеиускладиште-
ња,инадзорнадздравственомисправношћу

 –Методепревенцијезагађењахранеутокупроизводње
 –Биолошкаконтаминацијанамирница:условизаконтамина-

цију,најчешћиузрочницииметодезањиховуидентификацију
 – Хемијска контаминација намирница: врсте хемијских за-

гађујућихматерија,најчешћиизвориконтаминације,иметодеза
утврђивањењиховогприсустваунамирницама

 –Упознавање са југословенским прописима који регулишу
областконтролеквалитетанамирницаипредметаопштеупотре-
бе,ињиховаусклађеностсаЦодеxалиментариус-ом

 –Упознавањесаделатностимаустановакојеучествујуукон-
троликвалитетанамирницаипредметаопштеупотребе

 –Реализацијаплановаипрограмаовихустановакрозсистем
тзв.програмскездравственезаштите

XVI.ПЛАНИРАЊЕ,ИЗГРАДЊАИЗОНИРАЊЕНАСЕЉА
 –Местоиулогакомуналнехигијенеупланирањуизградњеи

зонирањанасеља
 –Изборземљиштазаизградњунасеља
 –Инсолацијауурбанизму
 –Зонирањенасељаикарактеристикепојединихзонанасеља
 –Изградњаздравственихустанова –нормативиистандарди
 –Саобраћајунасељима –евалуацијапроблемаимерекојесе

користеупланирању
XVII.ЕКОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИОДНОСНОСАНИТАР-

НО-ХИГИЈЕНСКИЗНАЧАЈПОЈЕДИНИХОБЈЕКАТАУНАСЕ-
ЉУИЊЕГОВОЈБЛИЖОЈОКОЛИНИ

А.Индустријскиобјекти
Б.Објектиздравственихустанова(Клиничко-болничкицен-

три)унасељима
Ц.Школеипредшколскеустанове
Д.Остали јавниобјектиодсанитарно-хигијенскогзначајау

насељима:пијаце,јавнакупалиштаибазени,
Е.Отворениизатворениобјектинамењенизарекреацијуи

спортскатакмичења
Ф.Гробљаикрематоријуми
XVIII.СТАНИСТАНОВАЊЕ
 –Дефинисањенајважнијихтиповастамбенекултуре
 –Ментално-хигијенскизначајстанаистановања
 –Утицајстананаздравље –здравинездравстан
 –Хигијенасела
XIX.ПОСЛЕДИЦЕДЕЈСТВАЗАГАЂЕНОГВАЗДУХАНА

ЗДРАВЉЕЉУДИ
 –Последицедејствааерозагађењаназдравственостањеста-

новништва:хигијенско-епидемиолошкестудијеизовеобласти
 –Најважнијаобољењаодраслихидецекаопоследицааеро-

загађења,начинњиховеевиденцијеиконтроле
 –Разматрањеважећихзаконскихидругихнормативнихака-

таизовеобластиињиховотумачење
 – Истраживачки подухвати о утицају загађеног ваздуха на

здрављеиживотнусредину:епидемиолошкестудије,експеримен-
талнаистраживања,клиничкестудије

 –УлогаиместоИнститута/ЗаводазазаштитуздрављауРе-
публициСрбијиуевиденцијииконтролиоштећењаздрављаста-
новништвауследаерозагађењаунасељима

XX.ЗАГАЂЕЊЕВАЗДУХАУЗАТВОРЕНОМПРОСТОРУ –
ЗДРАВСТВЕНИЕФЕКТИ

 –Квалитетваздухаузатвореномпростору,ирелативнизна-
чајуодносунаваздухуспољнојираднојсредини

 –Непрофесионалнаипрофесионалнаекспозицијазагађеном
ваздухуузатвореномпростору.

 –Најважнијифизички,хемијскии (микро)биолошкиздрав-
ственоштетниагенсиузатвореномпростору

 –Здравственепоследицеузрокованеборавкомирадомуза-
твореномпростору

 –Мерезаспречавањештетногделовањахемијскихзагађују-
ћихматеријаунаведенимпросторима

 – Значај формалдехида (ХЦХО) као загађујуће материје, у
спољнојсрединииузатвореномпростору

 –Природниизвориформалдехидаутропосфери,најважнији
вештачкиизвориучовековомокружењу;облициекспозиције

 –Најважнијиздравствениефектиформалдехида:дејствона
кожуивидљивеслузокоже

 –Систематскамерењаформалдехидауваздухунасеља;мере
исредствазаштитеуразличитимусловимаекспозиције



XXI. КОМУНАЛНА БУКА КАО ФАКТОР РИЗИКА У
ОШТЕЋЕЊУЗДРАВЉА

 –Постојећестањеиперспективе
 –Социоацусис
 –Букаистрес
 –Ометањеспавањаузрокованобуком
 –Ефектинакардиоваскуларнисистем
 –Ефектинаменталноздравље
 –Мерезаштитеодкомуналнебуке
XXII.ХЕМИЈСКЕНЕСРЕЋЕУНАСЕЉИМАИЛИУЊИ-

ХОВОЈБЛИЗИНИ
 –Општекарактеристикехемијскихнесрећа
 –НајвећехемијскенесрећеуСРЈугославији
 –ДиоксинуСевезу,Италија,1976.године
 –Метил-цијанидуБопалу,Индија,1984.године
 –ПестицидиуМексикоСитију,1984.године
 –Тоталниекоцидура туНАТОпротивСРЈугославије,1999.

године
XXIII. ПЕСТИЦИДИ КАО ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У

ЖИВОТНОЈСРЕДИНИ
 –Поделапестицидапремаврстиштеточиненакојуделују
 –Поделапестицидапремахемијскомсаставуипремаоснов-

номдејству
 –Дејствопестициданаљудскиорганизам:акутноихронич-

нодејство
 –Присуствопестицидауживотнојсредини,инајважнијаме-

стаиоблицинепрофесионалнеекспозиције;пестицидиуводиза
пиће,резидуепестицидаунамирницама

 –Превенцијаштетногдејствапестицида
 –Мереисредствазаштитеприруковањуиприменипести-

цида
XXIV. ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА У НАСЕЉИ-

МА:ЕКОЛОШКО-МЕДИЦИНСКИАСПЕКТИ
ДЕЗИНСЕКЦИЈА  – Подела хемијских инсектицида орган-

скогинеорганскогпорекла,инајважнијипредставници
 –Екотоксиколошкизначајовихсредставанапримеруорга-

нохлорних(ДДТ)иорганофосфорнихинсектицида
 –Токсиколошкизначајхемијскихсредставазадезинфекцију

(стерилизацију)одн.дезинсекцијунапримеруетиленоксида:
 –Основна хемијска својства етилен оксида (ЕО), његове
апсорпције,дистрибуцијеиметаболизма

 –УпотребаЕОкаосредствазастерилизацију:немедицин-
скаимедицинскаупотреба(“хладна”стерилизација)

 –Здравствени ефекти етилен оксида: токсичност, ирита-
тивниефекти,сензибилизација

 –Етилен оксид као потенцијално канцерогена загађујућа
материјауживотнојсредини

 –Упознавањесапоступкомстерилизацијеетиленоксидом
утзв.вакуумТ-комориЗаводазаДДД

 –Мереисредствазаштитеурадусанаведенимсредствима
задезинфекцијуодн.дезинсекцију

ДЕРАТИЗАЦИЈА  – Хемијска средства за дератизацију (ро-
дентициди),сврхањиховеприменеиосновнеособине

 –Основнаподелародентицидапремабрзиниделовања;мане
ипредностипојединихгрупа

 –Токсиколошкизначајродентицида
 –Мереисредствазаштите,ирежимрадаприруковању(при-

мени)средставазадератизацију
XXV. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ЗЕМЉИШТА КАО

ЧИНИОЦАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ
 –Значајлитосфере(педосфере)каоједногодчинилацажи-

вотнесрединеифакторикојиучествујууформирању
 –Санитарно-хигијенскекарактеристикеземљишта
 –Антропогенеактивностикоједоводедозагађивањаземљишта
 –Самопречишћавање(аутопурификација)земљишта
 –Мерепревенцијезагађењаземљишта(мониторингисана-

ција)
XXVI.ЧВРСТЕОТПАДНЕМАТЕРИЈЕКАОСАНИТАРНО-

ХИГИЈЕНСКИПРОБЛЕМУНАСЕЉИМА
 –Хигијенско-епидемиолошки значај правилног сакупљања, и

диспозиције чврстих отпадних материја; могућност загађивања зе-
мљишта,водеиваздуха,ииндиректногугрожавањаљудскогздравља

 –Чврсти отпаци као проблем великих насеља; начин саку-
пљања, транспорта и уклањања (без искоришћавања, и са дели-
мичнимискоришћавањем)

 –Примарнасепарацијакаомогућностискоришћавањаотпа-
дакаидобијањасекундарнихсировина

 –Рециклажаотпадака;безбедноспаљивањечврстихотпада-
каунасељима

 – Уклањање чврстих отпадака органског порекла као про-
блем у прехрамбеној индустрији (упознавање са проблематиком
једногвеликогпредузећа)

 – Коначна диспозиција чврстих отпадака из насеља: избор
локације за депонију, планирање капацитета, временски период
коришћења,хигијенско-епидемиолошкипроблеми

 – Упознавање са радом комуналних предузећа у погледу
уклањањачврстихотпаднихматерија(теренскавежба)

XXVII.ТЕЧНЕОТПАДНЕМАТЕРИЈЕ (СПЛАВИНЕ)КАО
САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИПРОБЛЕМУНАСЕЉИМА

 –Хигијенско-епидемиолошкизначај течнихотпаднихмате-
рија(сплавина),њиховопорекло,хемијскисастав

 –Упознавање са појединимпоступцима код уклањања теч-
них отпадних материја: диспозиција у водотоке без претходног
пречишћавањаињенеколошко-медицинскизначај

 –Начинипречишћавањаотпаднихводаразличитогпорекла,
премапореклуињиховомхемијскомсаставу

 – Индустријске сплавине, органски и неоргански састојци;
карактеристикеотпаднихводамлекара,месара,другихиндустриј-
скихпредузећа(текстилна,металскаиндустрија,прерадахартије),
болница,исл.

 – Упознавање са проблематиком комуналних предузећа на
територијиБеограда(теренскавежба)

 – Упознавање са проблематиком појединих индустријских
предузећауБеоградуупогледууклањањатечнихотпаднихмате-
рија(теренскавежба)

22.Клиничкагенетика
(12месеци)

ПЛАНОБУХВАТА:
A.КЛИНИЧКАГЕНЕТИКА –предавања8недеља
B.Стажулабораторијамазахуманугенетику –времетраја-

ња20недеља
Институтзахуманугенетику –4недеље
Универзитетскадечјаклиника –2недеље
Институтзаменталноздравље –2недеље
Институтзахематологију –4недеље
ИнститутзабиологијуСтоматолошког факултета –4недеље
Гинеколошкоакушерскаклиника –1недељу
Институтзаендокринологијуиметаболизам –1недељу
Институтзасудскумедицину –1недељу
Институтзамедицинурада –1недељу
C.РаднаодељењимаКлиникаКЦ-времетрајања16недеља:
Институтзаменталноздравље:
 –саветовалиште –4недеље
Универзитетскадечјаклиника:
 –кардиологија –2недеље
 –урологија/нефрологија –1недеља
 –хирургија –1недеља
 –гастроентерологија –1недеља
 –ендокринологија –2недеље
 –хематологија –2недеље
 –пулмологија –1недеља
Институтзапревременорођенудецу:
 –неонатологија –2недеље
Д.Израдарада –8недеља

КЛИНИЧКАГЕНЕТИКА
У току теориске и практичне наставе кандидат треба да се

оспособи:
1. да утврди категорију болести или поремећаја (наследне,

ненаследнеилиподсумњомнанаследност),
2.дапоремећајокомејереч,штопрецизниједијагностикује,

даустановиетиологијуиевентуалнопатогенезу,штопредставља
основузапредвиђање(прорачунавање)ризикаизапрогнозу,

3.даукаженаризикзарађањедететасанаследномболешћу,
илианомалијомилипоновнупојавупоремећајаувећафицираној
породици

4. да да карактеристике поремећаја, прогнозу за већ рође-
нодете са аномалијом,могућности терапијеиризик запоновно



јављањепоремећајаупотомствуоболелог.Датосаопштичлано-
вимапородицеидаимдагенетичкисавет.

ВЕШТИНЕ

ЦИ ТО ГЕ НЕ ТИ КА:
 – Припрема и анализира препарате митотских хромозома

(изводи20)
 –Припремапрепаратеианализираћелијехорионскихресица

(посматра10)
 –Припремаианализирахромозомеумалигнимћелијама(ле-

укемије,лимфоми,солиднитумори)(посматраилиизводи10)
 –Припремапрепаратеианализираћелијеамнионскетечно-

сти(Институтзаменталноздравље)(посматра5)
Упознаће:
 –МетодетракаГ(изводи20)иЦ(посматра)
 –ОдређивањеБарровогтела(изводи20)
 –Техникезаанализумикронуклеуса(посматра10)
 –Техникезаанализуразменасестринскиххроматида(СЦЕ)

(посматра10)
МОЛЕКУЛАРНАГЕНЕТИКА:
 –изолацијаДНК:
 –изолацијаДНКизкрви(изводи20)
 –изолацијаДНКизсолиднихткива(изводи10)
 –спектрофотометријско одређивање концентрације и чи-
стоћеизолованеДНК

 –ПЦРреакција:
 –припрема смеше за сингл (појединачну) РЦР реакцију
(изводи5)

 –креирање и припрема програма за сингл (појединачну)
РЦРреакцију(изводи5)

 –припремасмешезамултиплуРЦРреакцију(изводи5)
 –креирањеиприпремапрограмазамултиплуРЦРреакци-
ју(изводи5)

 –коришћењеПЦРапарата
 –гелелектрофореза:
 –прављењегелаодагарозе(изводи10).
 –одређивање услова и пуштање хоризонталне гел-елек-
трофорезеДНК(изводи10).

 –прављењегелаодполи-акриламида(ПАА)(изводи10).
 –одређивање услова и пуштање вертикалне гел-електро-
форезеДНК(изводи10).

 –анализа електрофоретских гелова након бојења етиди-
јумбромидомипросветљавањанаУВтрансилуминатору
(изводи20)

 – метода ССЦП (сингле странд цонформатионал поyморп-
хисм)заскринингтачкастихмутација:

 –припремаузораказаССЦП(посматра)
 –припремаПААгелазаССЦП(посматра)
 –одређивање услова и пуштање гел-електрофорезе за
ССЦП(посматра)

 –бојењеПААгеласребро-нитратом(посматра)
 –анализагеласаССЦПузорцима(посматра)

 –методаиндиректнедијагностике:
 –одабирмикросателитнихмаркера(посматра)
 –припремаПААгела, одређивање  условаипуштање гел-

електрофорезе
 –анализаузораканагелу(посматра)
 –методаФИСХ(флуоресцентнаинситухибридизација)(по-

сматра)
 –РеалтимеПЦР(посматра)
 –ОдређивањесеквенцеифрагментнаанализаДНКмолеку-

ла(посматра)
КЛИ НИЧ КА ГЕ НЕ ТИ КА:
 –Анамнеза,израдаичитањеродословногстабла(изводи20).
 –Физикалнипреглед
 –Одређујеелементегенетичкепроцене(ЕГП))(изводи)
 –ОдређујеразлогезаприменуЕПГ(изводи)
 –Ангажујестручњакеразличитихспецијалности,релевант-

нелабораторијеисведоступнесавременедијагностичкеметоде,
 –Кординирарадангажованихстручњака,
 –Класификујеприкупљенеподатке
 – На основу тих података да постави правилну дијагнозу

(утврдиетиологијуодређеногпоремећаја)(изводи)

 –Прорачунаризика запојаву (поновно јављањеболестиу
породици)(изводи)

 –Комплетнодадагенетичкисавет(родитељимаиличлано-
вимапородице)(изводи)

23.Епидемиологијахроничнихнезаразнихболести
(12месеци)

НаменаужеспецијализацијеизЕпидеми-
ологијехроничнихнезаразнихболести

У току теоријске и практичне наста
ве, проширују се знања и вештине
лекараспецијалистакојесеодносена
учесталост, дистрибуцију, етиологију
и превенцију хроничних незаразних
поремећајаздравља(ХНБ).
Посебан акценат биће стављен на
примену епидемиолошких метода у
циљу идентификовања потенцијал
них фактора ризика за настајање
ХНБ,каоинањиховупревенцијупу
тем добро организованих превентив
нихпрограма.
Какооваужаспецијализацијаподра
зумева посебно рад епидемиолога на
терену,онаобухватастицањебројних
вештинакојесунеопходнезаспрово
дјење епидемиолошких студија, ту
мачење њихових резултата, водјење
регистара, јавноздравствени надзор
и организовање превентивних про
грама.
Свакилекарнаужојспецијализацији
савладаће вештине комуникације и
менаџмента, а биће оспособљен и за
писање извештаја о кретању ХНБ у
популацијиистручнограда.

Услови за уписна ужу специјализацију
из Епидемиологије хроничних незара-
знихболести

На ужу специјализацију изЕпидеми
ологијеХНБмогусеуписатилекари
специјалисти епидемиологије, хиги
јене, социјалне медицине, медицине
рада,општемедицинеиинфективних
болести,каоидоктористоматологије
идипломиранифармацеути,којисеу
праксибавепревенцијомиконтролом
незаразнихболести.

Дужинатрајањаужеспецијализације 12месеци
Ужиспецијалистичкистаж Лекару на ужој специјализацији се

при упису уже специјализације из
Епидемиологије ХНБ одредјује мен
тор, који је субспецијалиста за Епи
демиологијунезаразнихболести,који
кандидата прати током читавог суб
специјалистичкогстажа.
Стаж уже специјализације се сматра
обављенимкадакандидатпродјекроз
свевидоветеоријскеипрактичнена
ставе, положи колоквијум и савлада
вештине које су предвидјене програ
момужеспецијализације.
Од лекара на ужој специјализацији
изЕпидемиологијеХНБсе,наконза
вршеногусавршавања,очекуједапо
седујевештинепомоћукојихможеда
покрене и обавља низ задатака који
се односе на спроводјење епидемио
лошких студија, тумачење њихових
резултата, водјење регистара, јавно
здравствени надзор и организовање
превентивнихпрограма.

Начин провере знања током наставе из
ужеспецијализације

После одслушане теоријске наставе
лекарнаужојспецијализацијијеоба
везандаположи:
1. колоквијум из Епидемиологије
ХНБ(тест).

Уиндекслекаранаужојспецијализаци-
јиуписујусе:

1.подациоодслушанојнастави,
2. подаци о положеним колоквијуми
ма(бројчанаоценаодличан/врлодо
бар/добар),
3. подаци о савладаним вештинама
(описнаоценасавладаоупотпуности
/делимичносавладао).

Испит уже специјализације састоји
сеод:

1.елиминационогтеста,
2.практичногиспитаизужеспеција
лизације,
3.усменогиспитаизужеспецијали
зације,
4. одбране рада из уже специјализа
ције.



ЗНАЊЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДАУ
ТОКУУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ
ХРОНИЧНИХНЕЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ

Бр. ЗНАЊЕ
1 Основе епидемиологије незаразних болести (епидемиолошки модели,

природнитокболести)
2. Епидемиолошке карактеристике незаразних болести (кардиоваскулар

них,малигних,респираторних,ендокринолошкихиметаболичких,неу
ролошких, болести локомоторног система, психијатријских поремећаја
здрављаидругих)

3. Проценаздравственогстањастановништвапојединачниизбирниинди
каторипоремећајаздравља(инциденција,преваленција,морталитет,ле
талитет,годинеживотакоригованеуодносунанеспособност,изгубљене
годинемогућегживота,извориподатака)

4. Елементи, функционисање и евалуација надзора над незаразним боле
стима(активниипасивнинадзор,надзорнадболестима,надзорнадфак
торимаризика,специфичностинадзораунашојземљи)

5. Извориподатакаињиховквалитет(регистриидруго)
6. Епидемиолошкестудијеуиспитивањуфактораризиказанастајањене

заразнихболести
7. Креирањеиначинприменеупитника
8. Тумачењерезултатаепидемиолошкихстудија(мереефекта,интервалпо

верења)
9. Специфичностипревенцијенезаразнихболести(Роузовпревентивнипа

радокс)
10. Примена епидемиолошких студија у циљу испитивања ефективности

превентивнихпрограма
11. Скрининг(применаитумачењерезултата)
12. Основикомуникацијеимедији
13. Менаџментнезаразнимболестима
14. Ефикасностиефективностпревентивнихпрограмаунашојземљиисвету
15. Пристрасностипритумачењурезултатаепидемиолошкихстудија
16. Промоцијаздравља
17. Доприносклиничкемедицинепроучавањуепидемиолошкихкарактери

стиканезаразнихболести
18. Реткеболести

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРА
ДАСАВЛАДАУТОКУУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕХРОНИЧНИХНЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ

Бр. НАЗИВВЕШТИНЕ Посматра Изводи
1. Прикупљањеподатакаонезаразнимболестима 1 2
2. Директнаииндиректнастандардизација 1 2
3. Проценаздравственогстањастановништва(применапо-

јединачнихизбирнихпоказатељапоремећајаздравља)
1 5

4. Писањеизвештајаокретањунезаразнихболестиунашој
популацијииреферисање

1 2

5. Јавноздравственинадзор 1 3
6. Раднарегистрима 1 5
7. Применаепидемиолошкихстудијапозадатомпроблему 1 5
8. Састављањеепидемиолошкогупитникаианкетирање 1 2
9. Обрада података прикупљених епидемиолошким упит-

ником
1 1

10. Израчунавањерелативногиатрибутивногризика,каои
интервалаповерења

1 2

11. Организовањескринингпрограмаупопулацијинаосно-
вузадатогпроблема

1 3

12. Састављање плана рада епидемиолошке службе завода
зајавноздравље

1 1

13. Прављењеиизводјењепромотивнихипревентивнихак-
тивности

1 1

14. Вештинакомуникацијепозадатомпроблему 1 2
15. Писањечланказамедијепозадатомпроблему 1 2
16. Вештина прављења апликације за континуирану едука-

цију
1 2

17. Изводјењеепидемиолошкихстудија(анамнестичкихсту-
дија,студијапресекаидруго)

1 1

18. Раднахоспиталнимподацима 1 1
19. Вештинаписањастручнограда 1 1
20. Промоцијаздравља 1 2
21. Пријављивањенезаразнихболести 1 1
22. Основнестатистичкеанализе 1 2

УСТАНОВЕУКОЈИМАСЕСПРОВОДИПРОГРАМУЖЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ
ХРОНИЧНИХЗАРАЗНИХБОЛЕСТИНАОСНОВУ
ПРЕЦИЗИРАНИХВЕШТИНА

Институција Редни бројеви вештина
којесуприложенесаопи-
соминивоомизвршења

Потребновреме
умесецима

Институтзаепидемиологију,
Медицински факултет, Бео-
град –теоријсканастава

2-4,7-11,14-17,19,20 6(4теорија+2вештине)

Институт за јавно  здравље
РепубликеСрбије –Батут

5,6,12,13,18,20,21 2,5

Одсек за неуроепидемиоло-
гију,Институтзанеурологи-
јуКЦС

6,17,18 0,5

Одељењезаепидемиологију,
Институтзаонкологијуира-
диологијуСрбије

6,18 0,5

Институт за статистику и
информатику Медицинског
факултета

22 0,5

24.Епидемиологијaзаразнихболести
(12месеци)

уже специјализације из Епидемиоло
гијезаразнихболести

У току теоријске и практичне наставе,
проширујусезнањаивештинеспеција-
лизанатакојасеодносенаепидемиоло-
шки аспект заразних болести код нас и
усвету,посебноновонасталихболести.
Посебанакценатбићестављеннаепиде-
мијско и пандемијско јављање заразних
болести,њиховупревенцијуисузбијање.
Лекари на ужој специјализацији биће
упознати и са програмима ерадикације
иелиминацијепојединихзаразнихболе-
сти, посебно одржавањем статуса наше
земљебезполиомијелитиса,елиминаци-
јомморбилаипревенцијомконгенитал-
ногрубеласиндрома.
Како ова ужа специјализација подра-
зумева посебно рад епидемиолога на
терену, она об ухв ата стицање бројних
вештина које су неопходне за открива-
ње епидемија заразних болести и бол-
ничкихинфекција,њиховупревенцијуи
сузбијање.
Акценатћебити стављенинадетаљну
анализуактивностиуслучајубиолошког
напада, биолошког рата, елементарних
непогодаикатастрофа.
Свакилекарнаужојспецијализацијиса-
владаћевештинекомуникацијеименаџ-
мента,абићеоспособљениизаписање
извештајаистручнихрадова.

Услови за упис на ужу специјализа
цију из Епидемиологије заразних бо
лести

НаужуспецијализацијуизЕпидемиоло-
гије заразних болести могу се уписати
лекари-специјалисти епидемиологије,
хигијене, социјалне медицине, медици-
нерада,општемедицинеиинфективних
болести, као и доктори стоматологије
и дипломирани фармацеути, који се у
пракси баве превенцијом и сузбијањем
заразнихболести.

Дужинатрајањаужеспецијализације 12месеци
Ужиспецијалистичкистаж ЛекарунаужојспецијализацијиизЕпи-

демиологије заразних болести се при
упису уже специјализације  одредјује
ментор,који јесубспецијалистазаЕпи-
демиологијузаразнихболести,којикан-
дидатапратитокомчитавогсубспеција-
листичкогстажа.
Стаж уже специјализације се сматра
обављеним када кандидат продје кроз
свевидоветеоријскеипрактичненаста-
ве,положиколоквијумисавладавешти-
не које су програмом уже специјализа-
цијепредвидјене.
Од лекара на ужој специјализацији из
Епидемиологије заразних болести се,
након завршеног усавршавања, очекује
дапоседујевештинеузпомоћкојихмо-
жедапокренеиобављаниззадатакако-
јисеодносенаепидемиолошкинадзор,
откривањеисузбијањеепидемија,каои
напревенцијузаразнихболести.



Начин провере знања током наставе
изужеспецијализације

После одслушане теоријске наставе ле-
карнаужојспецијализацијијеобавезан
даположи:
1.колоквијумизЕпидемиологије зараз-
нихболести(тест)

Уиндекслекаранаужојспецијализа
цијиуписујусе:

1.подациоодслушанојнастави,
2. подаци о положеним колоквијумима
(бројчана оцена- одличан/ врло добар/
добар),
3.подациосавладанимвештинама(оп-
иснаоцена-савладаоупотпуности/де-
лимичносавладао).

Испитужеспецијализацијесастојисе
од:

4.елиминационогтеста,
5.практичногиспитаизужеспеција-
лизације,
6.усменогиспитаизужеспецијали-
зације,
4. одбране завршног рада из уже спе-
цијализације.

ЗНАЊЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДАУ
ТОКУУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ
ЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ

Бр. ЗНАЊЕ
1 Основеепидемиологијезаразнихболести
2. Епидемиолошкекарактеристикеновихипостојећихзаразнихболестикоднас

иусвету(инфлуенца,САРС,легионелоза,пнеумонијеизазванехламидијама,
ротавируснигастроентеритис,колера,салмонелозе,инфекцијеизазванепато-
геномЕ.цоли,кампилобактериоза,ХИВ/АИДС,вируснехеморагичнегрозни-
це,куга,хепатитисиидруго)

3. Проценаздравственогстањастановништва-појединачниизбирнииндикато-
ри поремећаја здравља (инциденција, преваленција, морталитет, леталитет,
годинеживотакоригованеуодносунанеспособност,изгубљенегодинемогу-
ћегживота,извориподатака)

4. Карактеристикеепидемија,ендемијаипандемијазаразнихболестикоднасиу
свету(типовиепидемија,епидемијскипроцес,болестиприроднихжаришна)

5. Елементи,функционисањеиевалуацијанадзоранадзаразнимболестима(ак-
тивни и пасивни надзор, надзор над болестима, надзор над имунизацијом,
постмаркетиншкинадзор,специфичностинадзораунашојземљи)

6. Истраживање епидемија (потврда постојања епидемије, потврда дијагнозе,
дефинисањеслучаја,примарниисекундарнислучајевиуепидемији,прику-
пљањеианализаподатака,спроводјењемерасузбијањаепидемије)

7. Креирањеиначинприменеупитниказаистраживањеепидемије
8. Општеиспецифичнемерепревенцијезаразнихболести
9. Активнаипасивнаимунизација (новеипостојеће вакцине, начинпримене,

контраиндикације, поствакциналне реакције, хемиопрофилакса, серопрофи-
лакса,менаџмент).

9. Сузбијањезаразнихболести(законскарегулативаипракса –карантин,здрав-
ственинадзор,санитарнинадзоридруго)

10. Болничкеинфекције(значај,учесталост,факторикојидоприносепојавииши-
рењу,превенција,надзор).Болничкаепидемиологија.

11. Биолошкооружје(биолошкитероризам,биолошкинапад,биолошкират,вр-
стебиолошкихагенаса,начинњиховепримене,заштита)

12. Епидемиолошкаситуацијауратнимусловимаиприелементарнимнепогода-
маикатастрофама

13. Применаепидемиолошкихстудијауциљуиспитивањаболестизаразнеети-
ологије

14. Вештинакомуникације,медијиипромоцијаздравља
15. Менаџментзаразнимболестимаиванреднимситуацијама
16. Савременеметодедијагностиковањазаразнихболести
17. Клиничкекарактеристикеилечењезаразнихболести
18. Применамолекуларнихметодауепидемиолошкимистраживањимазаразних

болести

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДА
УТОКУУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗ
ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕЗАРАЗНИХБОЛЕСТИ

Бр. НАЗИВВЕШТИНЕ Посматра Изводи
1. Израчунавањепојединачнихизбирнихпоказатељапоре-

мећајаздрављапозадатомпроблемуињиховотумачење
1 5

2. Пријавазаразнихболести 1 2
3. Проценаздравственогстањастановништва 1 2
4. Писањеизвештаја о кретању заразних болести у нашој

популацијииреферисање
1 2

5. Епидемиолошкинадзор 1 3
6. Здравственинадзор 1 3
7. Контролаболничкихинфекција 1 3
8. Епидемиолошкоистраживањеуслучајупојавеболести 1 3

Бр. НАЗИВВЕШТИНЕ Посматра Изводи
9. Састављањеепидемиолошкогупитникаианкетирање 1 2
10. Обрада података прикупљених епидемиолошким упит-

ником
1 1

11. Извештајиреферисањеоепидемији 1 2
12. Водјење документације о вакцинисаним, нежељеним

ефектима,оболелимаиклицоношама
1 3

13 Елиминацијаиерадикацијазаразнихболести 1 2
14. Планрадаепидемиолошкеслужбезаводазајавноздравље 1 1
15. Прављењепрограмазаизводјењепревентивнихактивности 1 1
16. Вештинакомуникацијепозадатомпроблему 1 2
17. Писањечланказамедијепозадатомпроблему 1 2
18. Вештинаправљењаапликацијезаконтинуирануедукацију 1 2
19. Узимање узорака биолошког матријала за микробиоло-

шкипреглед –хемокултура,уринокултура,копрокултура
1 3

20. Тумачењесеролошкихре зултата 1 2
21. Епидемиолошки маркери-серотипизација, резистотипи-

зација,фаготипизација,хибридизација
1 2

22. Узимањеузоракаводеихранезабактериолошкипреглед 1 2
23. Тумачењере зултатаепидемиолошкихстудија-стопе,ри-

зици,границеповерења
1 2

24. Упознавањесапринципимадијагностикеилечењазара-
знихболести

3 0

25. Основнестатистичкеанализе 1 1

УСТАНОВЕКОЈИМАСЕСПРОВОДИПРОГРАМУЖЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗЕПИДЕМИОЛОГИЈЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИНАОСНОВУПРЕЦИЗИРАНИХВЕШТИНА
Институција Реднибројевивештина

које су приложене са
описом и нивоом из-
вршења

Потребновреме
умесецима

Институт за епидемиологију,
Медицински факултет, Београд
 –теоријскаипрактичнанастава

1,2,3,9,10, 11,16, 17,
18,23

6(4теорија+2вештине)

Институтза јавно здрављеРе-
публикеСрбије –Батут

4,5,12,13,14,19 2

Градскизаводзајавноздравље 6,7,8,15,22 2
Институтзамикробиологију,
Медицинскифакултет,Београд

20,21 1

Институт за инфективне и
тропске болести Клиничког
центраСрбије

24 0,5

Институт за статистику,Меди-
цинскиМФ

25 0,5

25.Здравственоваспитање
(12месеци)

НаменаужеспецијализацијеизЗдравственогваспитања

Утокутеоријскеипрактичненастве,продубљујусеипроширујузнањаивештине
предвиђенеовимправилником,програмомсоцијалнемедицинеипрограмимаоста-
лихспецијалностинаМедицинскомфакултетууБеограду.
Токомужеспецијализацијестичусезнањаивештинеоздрављу,детерминантама
здравља,промоцији здравља,планирањууспешнихпрограмапромоције здравља,
значајусарадњеипартнерстанаактивностимапромоцијездравља,евалуацијипро-
грама,комуникацијама,социјалноммаркетингу,здравственоваспитнимметодама,
здравственојполитици,менаџментууздравственомваспитању,економскимефек-
тимапромоцијездрављаиетичкимпринципима.
Како ова ужа специјализација подразумева високу мотивисаност лекара, мобил-
ност, креативност, елоквентност, рад и ангажовање и ван здравствене установе,
онаподразумеваСТИЦАЊЕБРОЈНИХВЕШТИНАкојесунеопходнезакреативан
рад (посебно самладима), где се на отворен, топао и пријатељски начин прила-
зикорисницимаигдесепоредедукацијеусмислупружањаинформација,много
вишеразвијаедукацијаусмислустицањавештинакојесунеопходнезастварањеи
покретањенајпогоднијихипозитивниходлукаповезанихсаздрављемљуди.
НаужуспецијализацијуизЗдравственогваспитањамогусеуписатиспецијалисте
опстемедицинеисвихпревентивнихгранамедицине,стоматологијеифармације
одкојихсеупраксиочекуједаћесебавитиздравствено-васпитинимрадом.
СпецијализантусеприуписуужеспецијализацијеизЗдравственогваспитањаодре-
ђујементоркојигапратитокомчитавогсубспецијалистичкогстажа.
Специјалистичкистажсесматраобављенимкадспецијализантпрођекрозсвеви-
доветеоријскеипрактичненаставеиположиколоквијумисавладавештинекојесу
програмомужеспецијализацијепредвиђене.
Одлекаранаужојспецијализацијиизздравственогваспитањасе,наконзавршеног
усавршавања, очекује да је стекао вештинепомоћу којихможедапокренечитав
низакција,исакојимабисекодкрајнихкорисникамоглапробудитиодговорност
завластитоздравље,усвојилездравеживотненавикеиразвијаоздраводноспрема
животупојединца,његовепородицеицелокупнезаједнице.
Послеодслушанетеоријскенаставеспецијализантјеобавезандаположи:
1.ЗавршниколоквијумизЗдравственогваспитања(тест)



ЗНАЊЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДАУ
ТОКУУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЛАСТ:ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕУТРАЈАЊУ
ОД12МЕСЕЦ

Број Знање –
Репродукује

1 Здравље,детерминантездравља(локалне,националнеимеђунардненејед-
накостиуздрављу),јавноздравље,здравственоваспитање,промоцијаздра-
вља и здравствена политика (импликације на промоцију здравља и јавно
здравље)

2 Социјалниутицаји,понашањеиздравље(култура,породица,вршњаци),со-
цијални концепт болести и здравља, веровања, ставови, знање, понашање
(односзнањаипонашања),ризичнопонашање,наиндивидуалном,групном
ипопулациономнивоу

3 Здравственазаштитапреманивоимапревенцијеизапосебнепопулационе
групе(женеидеца,радно-активностановништво,стари,сиромашни,избе-
глостановништво,роми,људикојиживесаинвалидитетом)

4 Проценаздрављастановништваифактораповезанихсаздрављем,извори
података,индикатори,проценаздравственихпотреба

5 Здравственазаштитаијавноздрављезаснованинадоказима
6 Индивидуалнеиколективнепромене,животнистилови,промоцијаздравља

издравственоваспитањекаооквиризградњепозитивногпонашањаиндиви-
дуа,група,заједница

7 Заједница,уључивањезаједницеуинтерсекторскусарадњу,значајневлади-
нихорганизација,акцијеузаједници

8 Дизајнирање здравственоваспитних интервенција и програма промоције
здравља

9 Мониторингиевалуацијајавноздравственихпрограмаиинтервенција
10 Комуникације,медији,социјалнимаркетингупромоцијиздравља
11 Методејавно-здравственихистраживања(квалитативнеиквантитативне)
12 Организацијаименаџментуздравственомваспитању
13 Економскиаспектиздравственогваспитања
14 Етикапромоцијездравља
15 Тимскирад –врстетимова,успешнитимови,улогаутиму

ВЕШТИНЕКОЈЕСПЕЦИЈАЛИЗАНТМОРАДАСАВЛАДА
УТОКУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЛАСТ:ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕУТРАЈАЊУ
ОД12МЕСЕЦИ

Број Називвештине посматра изводи
1 Процена здравља (појединаца, група, становништва) и

фактораповезанихсаздрављемиризичнимпонашањем
2 1

2 Дијагнозазаједнице(одређивањепрофилазаједнице,
успостављањеприоритета,спровођењеинтервенције)

1 2

3 Идентификовањеипроценаздравственоваспитнихпо-
треба

2 1

4 Дизајнирање здравствено васпитних интервеницја и
програмапромоцијездравља(извођењеСWОТанали-
зе,дефинисањемудрихциљева,израдаакционогпла-
на,проналажењепартнераузаједници,имплементаци-
јаиевалуација)за:
 –Превентивнеактивности:скрининг,вакцинација
 –Промоцијуздрављаузаједници(школама,радном
месту,болницама,руралнимподручјима,затворима)
 –Промоцијуздрављазаодређенепопулационе
групе(децу,жене,радноактивностановништво,
старе,породицу,депривилегованегрупе,оболеле
одхроничнихнезаразнихобољења –хипертензија,
дијабетес,)

1 3

5 Дефинисање минималног скупа података за праћење
програма

1 1

6 Планирањебуџетапоставкамазапредложенипрограм 1 1
7 Мониторингиевалуацијапрограма 1 1
8 Одржавањестручногсастанкасаодређеномтемом 1 2
9 Припремање,организовањеидржањепредавањезаод-

ређенупопулациону групунпр.школскудецу,младе,
мајке,итд.(могућетеме:вожњабезпојасаиликациге,
значајредовнефизичкеактивности, сексуалнопрено-
сиве болести, претерано излагање сунчевим зрацима,
значај дојења, значај самопрегледа дојки, значај пра-
вилнеисхран,штетностпушења,злоупотребеалкохола
ипсихоактивнихсупстанци)

1 3

10 Радумалојгрупи(саздравима,болеснима-гојазним,
дијабетичарима, кардиоваскуларним болесницима,
пушачимаилидругимгрупама)

1 2

11 Вештинекреирањаиправљења(Поwе По инт-пттпре-
зентације

1 2

Број Називвештине посматра изводи
12 Дефинисањеиобјашњењеживотнихвештина 1
13 Техникекојесекористезазаступањеипредстављање

значајаздравственогваспитања„доносиоцимаодлука
1

14 Здравствено-васпитни интервју (структуирани, семи-
структуирани,дубоки)

1 1

15 Индивидуалносаветовање 1 1
16 Технике радионичарског рада: креирање радионице,

извођењерадонице
1 1

17 Идејнорешењезанекоздравственоваспитносредство
(плакат,агиткуитд)

1

18 Писањечланказамедијенаизабрануздравствено-вас-
питнутему

1

19 Вештинекомуникација са заинтересованимстранама,
медијима

1 1

20 Вештине прављења апликације за акредитацију про-
грамаздравственогваспитањазаодређенуциљнугру-
пу(нпр.средњошколце)

1

21 ВештинеправљењаПрограмаиАкционогпланапре-
вентивнихздравственихактивностизаодређенупопу-
лациону/егрупу/е

1

22 Вештине осмишљавања програма јавно-здравствених
манифестација(нпр.поводомобележавањаодређених
датумаизкалендараздрављаилисл.)

1

26.Неонатологија
(12месеци)

Настава траје два семестра теоријске наставе и 12 месеци
практичнограда.

ЕМБРИОЛОГИЈАПЕРИНАТАЛНОГДОБА
МЕДИЦИНСКАГЕНЕТИКАУГИНЕКОЛОГИЈИИ
ОПСТЕТРИЦИЈИ
ТРУДНОЋА,РАНИРАЗВОЈЕМБРИОНА,РАЗВОЈИ
СТРУКТУРАПОСТЕЉИЦЕ
ПРЕНЕСЕНАТРУДНОЋА
БИОФИЗИЧКИНАЧИНПРАЋЕЊАТРУДНОЋЕ-
УЛТРАЗВУК
ПРИМЕНАКАРДИОТОКОГРАФИЈЕУАКУШЕРСТВУ
ВИШЕПЛОДНАТРУДНОЋА(ПЛУРИФЕТАЦИЈА)
ПЛОДОВАВОДАИПЛОДОВИОВОЈЦИ
БИОФИЗИЧКИПРОФИЛПЛОДА
ФИЗИОЛОГИЈАПОРОЂАЈА
ПРИМЕНАМЕДИКАМЕНАТАУПОРОЂАЈУ
ТУМОРИИТРУДНОЋА
ПРЕКОНЦЕНПЦИОНАИПРЕНАТАЛНАДИЈАГНОСТИКА
РАСТИРАЗВОЈ
ПРОЦЕНАГЕСТАЦИЈСКЕСТАРОСТИ
НОВОРОЂЕНЧЕСАЗАСТОЈЕМИНТРАУТЕРИНОГРАСТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
АДАПТАЦИЈАНОВОРОЂЕНЧЕТАНАЕКСТРАУТЕРИНИ

ЖИВОТ
НЕУРОЛОШКИСТАТУСНОВОРОЂЕНЧЕТА
АЦИДОБАЗНАРАВНОТЕЖА
ПОРЕМЕЋАЈТЕРМОРЕГУЛАЦИЈЕНОВОРОЂЕНЧЕТА
ПРВИПРИСТУПИЗБРИЊАВАЊЕНОВОРОЂЕНЧЕТАУ
ПОРОДИЛИШТУ
ПОВРЕДЕМЕКИХТКИВАНОВОРОЂЕНЧЕТА
ГЕНЕТИКАУНЕОНАТОЛОГИЈИ
ИСХРАНАНОВОРОЂЕНЧЕТА
МЕТАБОЛИЗАМВОДЕИЕЛЕКТРОЛИТАУ
НОВОРОЂЕНЧАДИ
УРОЂЕНИПОРЕМЕЋАЈИМЕТАБОЛИЗМА
ПЕРИНАТАЛНИЕНДОКРИНИПОРЕМЕЋАЈИ
ДЕТЕДИЈАБЕТИЧНЕМАЈКЕ
ХИПЕРГЛИКЕМИЈСКАСТАЊАУПЕРИНАТОЛОГИЈИ
ПРИЛАЗНОВОРОЂЕНЧЕТАНЕДИФЕРЕНЦИРАНОГПОЛА
УРИНАРНИСИСТЕМНОВОРОЂЕНЧЕТА
ИНТРАУТЕРИНАХЕМАТОПОЕЗА
ПОРЕМЕЋАЈИ ЦРВЕНЕ, БЕЛЕ И ТРОМБОЦИТНЕ ЛОЗЕ

КОДНОВОРОЂЕНЧЕТА
ИМУНОЛОШКАЗАШТИТАНОВОРОЂЕНЧЕТА
ФУНКЦИЈАЦНСИЕЕГКОДНОВОРОЂЕНЧЕТА
САВРЕМЕНЕДИЈАГНОСТИЧКЕМОГУЋНОСТИУ
ЕНДОКРАНИЈУМУНОВОРОЂЕНЧЕТА



РАЗВОЈНЕАНОМАЛИЈЕ
ПЕРИНАТАЛНАТРАУМА
ПОВРЕДЕЦНС
МЛИТАВОНОВОРОЂЕНЧЕИХИПОТОНИСИНДРОМ
НЕОНАТАЛНЕКОНВУЛЗИЈЕ
НЕКОЊУГОВАНЕХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЈЕ
КОЊУГОВАНЕХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЈЕ
ФЕТАЛНАЦИРКУЛАЦИЈАИФИЗИОЛОШКЕКАРАКТЕ-

РИСТИКЕ
СРЦАНОВОРОЂЕНЧЕТА
ФЕТАЛНАЕХОКАРДИОГРАФИЈА
ПРИМАРНЕКАРДИОМИОПАТИЈЕ
УРОЂЕНЕСРЧАНЕМАНЕ
СРЧАНАИНСУФИЦИЈЕНЦИЈАКОДНОВОРОЂЕНЧАДИ
ПЛУЋНАХИПЕРТЕНЗИЈА
ПОРЕМЕЋАЈИСРЧАНОГРИТМАКОДНОВОРОЂЕНЧАДИ
ЕХОКАРДИОГРАФСКАДИЈАГНОСТИКА
КОДНОВОРОЂЕНЧАДИ
РЕСПИРАТОРНИДИСТРЕСИРЕСПИРАТОРНИДИСТРЕС
СИНДРОМ
РЕАНИМАЦИЈАИПОСТРЕАНИМАЦИОНАНЕГАНОВО-

РОЂЕНЧАДИ СА ХИПОКСИЧНО-ИСХЕМИЧНОМ ЕНЦЕФА-
ЛОПАТИЈОМ

ИНТРАУТЕРИНЕИНФЕКЦИЈЕНОВОРОЂЕНЧЕТА
ПОСТНАТАЛНЕИНФЕКЦИЈЕНОВОРОЂЕНЧЕТА
ЕТИОЛОГИЈАИПРЕВЕНЦИЈАПРЕВРЕМЕНОГРОЂЕЊА
АНАТОМСКЕИФИЗИОЛОЂКЕКАРАКТЕРСИТИКЕНО-

ВОРОЂЕНЧАДИ
МАЛЕТЕЛЕСНЕМАСЕ
НАЈЧЕШЋА ПАТОЛОШКА СТАЊА НОВОРОЂЕНЧЕТА

САМАЛОМТЕЛЕСНОММАСОМ
ИНТЕНЗИВНАНЕГАИТЕРАПИЈАПРЕВРЕМЕНОРОЂЕ-

НЕДЕЦЕ
МОНИТОРИНГУИНТЕНЗИВНОЈНЕЗИ
УРОЂЕНЕАНОМАЛИЈЕУРОГЕНИТАЛНОГТРАКТА
КОДНОВОРОЂЕНЧЕТА
ПОРОЂАЈНАТРАУМАКОШТАНОГСИСТЕМА
УРОЂЕНЕАНОМАЛИЈЕСКЕЛЕТА
НЕОНАТАЛНИОСТЕОМИЈЕЛИТИС
ДЕФОРМИТЕТИСТОПАЛАНОВОРОЂЕНЧЕТА
ПАТОЛОГИЈАГЛАВЕИВРАТАКОДНОВОРОЂЕНЧЕТА
АНОМАЛИЈЕУМБИЛИКУСАИИНГВИНАЛНАХЕРНИЈА
УРОЂЕНЕАНОМАЛИЈЕГРУДНОГКОША,
ПЛУЋАИДИЈАФРАГМЕ
АТРЕЗИЈЕЈЕДЊАКА
АТРЕЗИЈЕАНУСА
НЕКРОТИЧНИЕНТЕРОКОЛИТИС
МАЛРОТАЦИЈА
АТРЕЗИЈАЖУЧНИХПУТЕВА
ПАТОЛОШКАСТАЊАОКОНОВОРОЂЕНЧЕТА
ПАТОЛОШКА СТАЊА УХА, ГРЛА И НОСА НОВОРО-

ЂЕНЧЕТА

ПОПИСВЕШТИНАКОЈИМАТРЕБАДАОВЛАДАЛЕКАР
НАУЖОЈСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИНЕОНАТОЛОГИЈЕ

1.СЛУЖБАЗАНОВОРОЂЕНЧАД15часова-О
 –одељење,амуланта,саветовалиште
2.УЗИМАЊЕУЗОРАКА –75часова-О
а.Крв
капиларна –И
венскаИ
(перифернавена,в.Југуларисеxт.,в.умбилицалис)
артеријска –И
(а.радиалис,а.брацхиалис,а.Темпоралиссупрефициталис)
б.Урин
катетеризацијабешике –И
перкутанасупрапубичнааспирација-И
ц.Ликвор
лумбалнапункција –И
субдуралнапункција –У
3.ИНТРАВЕНСКАИНФУЗИЈА –25часова
саставтечностизаинфуцију –И
тоталнапарентералнаисхрана-И
пункцијавене –И
препарацијавене –У

пласирањеумбиликалногвенскогкатертера –И
пласирањеумбиликалногартеријскогкатетера-И
пласирањецентралногвенскогкатетера –УилиИ
4.ХИТНЕТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ –40часова
 –ексангвинотрансфузија –И
торакостомија –УиИ
ендотрахеалнаинтубација –УиИ
5.ДИЈАГНОСТИЧКИПОСТУПЦИ –140часова
биохемијскипараметрипатолошкихстањановорођенчета –У
хематолошкипараметрипатолошкихстањановорођенчета-У
бактериолошкаивирусолошкаобрадаболесногноворођен-

чета –УилиИ
клиничкаобрадаболесногноворођенчета –И
радиографскадијагностика-У
ехографскадијагностика –У
катетеризацијасрцаиангиокардиографија-У
компјутеризованатомографија –У
електромагнетнарезонанца –У
6. ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ПОСТУПЦИ  –120

часова
перикардиоцентеза –У
торакоцентеза –У
пункцијаабдомена –У
перитонеалнадијализа –У
локалнаанестезија –И
кардиореспираторни мониторинг, инвазивни и неинвазивни

 –УиИ
оксигенотерапија –И
процена стања виталности и адаптираности новорођенчета

 –(АПГАР)
примарнареанимацијановорођенчета –И
принципилечењаразличитихпатолошкихстањановорођен-

четаи
применапротокола –И
физикалнатерапија(респираторнитракт,тортиколис,анома-

лијеположаја
стопала,оштећењеплеxусбрацхиалис-а,хипотонија)-УиИ
О:организује
У:упознаје
И:изводи

27.Баромедицина
(12месеци)

ФУНКЦИОНАЛНААНАТОМИЈАИФИЗИОЛОГИЈА
 –КАРДИОВАСКУЛАРНИСИСТЕМ
 –РЕСПИРАТОРНИСИСТЕМ
НЕУРОЛОШКИ
 –Е.Н.Т.
 –ОФТАЛМОЛОГИЈА
 –МУСКУЛОСКЕЛЕТНА
 –БИОФИЗИКАИБИОХЕМИЈАМУСКУЛАРНОГРАДА
 – БИОХЕМИЈАИ БИОФИЗИКАУУСЛОВИМАПРОМЕ-

ЊЕНЕОКОЛИНЕ
 – БИОХЕМИЈА КИСЕОНИКА И ДРУГИХ ГАСОВА ПОД

ВИСОКИМПРИТИСКОМ
 – ФИЗИОЛОШКА АДАПТАЦИЈА НА ИЗВАНРЕДНЕ

УСЛОВЕОКОЛИНЕ
 –АДАПТАЦИЈАНАРОЊЕЊУУАПНЕУ
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
 –КАРДИОВАСКУЛАРНА
 –РЕСПИРАТОРНА
 –РЕНАЛНА
 –ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИТРАКТ
 –ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
 –ЦЕНТРАЛНИНЕРВНИСИСТЕМ
 –ОКО
 –УХО
 –МЕТАБОЛИЗАМИРЕГУЛАЦИЈАТЕМПЕРАТУРЕ
 –ИМЕРЗИЈАУВОДИ
 –ИМЕРЗИЈАУАПНЕИ
 –ИМЕРЗИЈАСАРЕСПИРАТОРНИМАПАРАТОМ
 – ИМЕРЗИЈА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У УСЛОВИМА

ВИСОКОГПРИТИСКА



 –КИСЕОНИКИДРУГИ ГАСОВИПОДВИСОКИМПРИ-
ТИСКОМ

 –КАСНИОДГОВОРИНАИЗУЗЕТНУОКОЛИНУ
ФАРМАКОЛОГИЈА
 –ПРИМЕЊЕНАФРАМАКОЛОГИЈА
 –ФАРМАКОДИНАМИКА
 –ТОКСИКОЛОГИЈА
 –КИСЕОНИКАКАОЛЕК
 –КЕСЕОНИККАОЛЕК
 –СИНЕРГИЧНИЕФЕКТИХБОИЛЕКОВА
АНЕСТЕЗИЈАУХИПЕРБАРИЧНИМУСЛОВИМА
 –ИНТЕНЗИВНАТЕРАПИЈАУХИПЕРБАРИЧНИМУСЛО-

ВИМА
БАРОМЕДИЦИНСКОПОГЛАВЉЕ
 –НАУТИЧКАИПОДВОДНАМЕДИЦИНА
 –МЕДИЦИНАПЛАТФОРМЕ(ОФФСХОРЕ)
 –ВАЗДУХОПЛОВНАМЕДИЦИНА
 –КОСМИЧКАМЕДИЦИНА
 –ТЕРАПИЈАХИПЕРБАРИЧНИМКИСЕОНИКОМ
 –МЕДИЦИНАРЕКРЕАЦИОНОГРОЊЕЊА
 –РОНИЛАЧКАОПРЕМАЗАРАДИРЕКРЕАЦИЈУ
УРГЕНТНОСТИИНТЕНЗИВНАНЕГА
 –УРГЕНТНАХИРУРГИЈА
 –УРГЕНТНАИНТЕРНАМЕДИЦИНА
 –ИНТЕНЗИВНАНЕГА
 –ИНТЕНЗИВНАНЕГАУХИПЕРБАРИЧНИМУСЛОВИМА
БАРОМЕДИЦИНАУНЕОНАТОЛОГИЈИ
ПРИМЕНА БАРОМЕДИЦИНЕ У КАРДИОВАСКУЛАР

НИМБОЛЕСТИМА
ХБО
 – ТЕХНОЛОГИЈА У ТЕРАПИЈИ ХИПЕРБАРИЧНОГ СИ-

СТЕМА
 –ПРОТОКОЛТРЕТМАНА
 –ИНДИКАЦИЈЕ
 –БРИГАОПАЦИЈЕНТУЗАВРЕМЕТРЕТМАНА
 –ПРАКТИЧНАПРИМЕНАХБО
 –ЛИЧНЕВЕЖБЕИПОЛОЖАЈИ
ХИГИЈЕНА
 – МИКРОБИЛЈАЛНИ МОНИТОРИНГ И ХИГИЈЕНА СИ-

СТЕМА
 –ХИГИЈЕНАУСИСТЕМУЗАВРЕМЕПОГОНА
 –ХИГИЈЕНАТЕРАПИЈСКОГСИСТЕМА
ТЕМЕРОЊЕЊА
Техникаитехнологијароњења
 –ТЕХНИКАЗАРОЊАВАЊА
 –ОПРЕМАЗАРЕКРЕАТИВНЕНАУЧНЕИРАДНЕРОНИОЦЕ
 –РОЊЕЊЕУИЗУЗЕТНИМУСЛОВИМА
 –МЕШАВИНЕГАСАЗАРОЊЕЊЕ
 –САТУРАЦИОНОРОЊЕЊЕ
 –ПОДВОДНИИНСТРУМЕНТИЗАСПОРТ,РАДИВОЈНЕ

СВРХЕ
 –ХИПЕРБАРИЧНИСИСТЕМИЗАПОДВНОДНИРАД
 –РОЊЕЊЕСАЈЕДНОМАТМОСФЕРОМ
СИГУРНОСТИПРЕВЕНЦИЈА
 –СИГУРНОСНАТЕХНИКАЗАРОЊАВАЊА
 –ТЕХНИКЕИСИСТЕМИОБЕЗБЕЂЕЊА
 –ПРЕВЕНЦИЈАИНЦИДЕНАТА
 –ОПАСНЕПОДВОДНЕЖИВОТИЊЕИТОКСИКОЛОГИ-

ЈАОТРОВА
 –ПРВАПОМОЋИПОСТУПАККОДУРГЕНТНИХСТА-

ЊАРОЊЕЊА
 –ТРОПСКАМЕДИЦИНА
СУДСКАМЕДИЦИНА
 –МЕЂУНАРОДНОЗАКОНОДАВСТВО
 –ФОРЕНЗИЧНАМЕДИЦИНА
 –ЕТИКА

КАТАЛОГВЕШТИНА

и=изводи
у=упознаје

 –ОдређивањепХкрви и
 –Одређивањеалкалнерезервекрви 
 –Одређивањебазногекцеса и

 –ОдређивањепО2 и
 – Целокупни преглед урина (физички, хемијски, седи-

ментни) и
 –Одређивањеклиренсаинсулина,урее,креатинина и
 –Реналнаангиографија у
 – Одређивање броја еритроцита, леукоцита, тромбоцита и

диференцијалнакрвнаслика и
 –Одређивањедужинаживоталеукоцитаитромбоцита и
 –Одређивањеконцентрацијехемоглобина и
 –Испитивањекоагулационогсистема и
 –Гаснеанализеумировањуиприергометрији и
 –Радиоизотопскоиспитивањеплућнециркулације у
 –Вискозиметрија у
 –ТехникаизвођењаиинтерпретацијеЕКГ и
 –Стрес,електрокардиографија,ергометрија и
 –Тесткардиопулмоналногоптерећења и
 –Клиренсиуиспитивањуфункцијејетре у
 –Тестгладиузпраћењегликемијеинзулинемије и
 –Одређивање17КС,17ОХКСкортизолауурину, тестса

АЦТХ у
 – Радиоимунолошко одређивање концентрације хормона у

серуму(Т-3,Т-4,ТСХ,АЦТХидр.) и
 –Биохемијскицитолошкииимунолошкипрегледликвора и
 – Електрофизиолошке методе испитивнаја нервног система

(ЕЕГ,ЕМГ,изазаванипотенцијалидр.) у
 –Радикулографијаимијелографија у
 –Сцинтиграфијамозга у
 –ЦТмозга у
 –НМРмозга у
 –Ангиографијацеребралнихкрвнихсудова у
 –Повредакичменемождине у
 –Контузијакичменемождине у
 –Повредакичме у
 –Декубитус и
 –Инфламиранидекубитус и
 – Компликоване повреде и фрактуре коштано зглобног си-

стема и
 –Отворенипреломисаконквасацијоммекихделова и
 –Контраминираниотворенипреломидугихкостију и
 –Крашповреде, компартмент синдроми и др. акутне тра у-

матскеисхемија и
 –Компартментсиндром и
 –Акутнетра уматскеисхемије и
 –Исхемијатрансплантираногткива и
 –Опсежнихематомикодлуксација и
 –Илеус и
 –Гнојнеинфекције и
 –Гнојнеинфекцијепослехируршкихинтервенција и
 –Урастањерана и
 –Некрозезбогинфекцијемекихткива и
 –Остеомиелитис и
 –Акутнаинфекцијадугихкостију и
 –Постоперативниакутниостеити и
 –Компрографтовиирежњеви и
 –Судековсиндром и
 –Опекотине и
 –Смрзотине и
 –Електрокуција и
 –Улцероварикознисиндромсатромбофлебитом и
 –Акутнеоклузијекрвнихсудова у
 –Дијабетичнагангрена и
 –Дијабетичнагангренасаинфламаторномкомпонентом и
 –Гангренеиегзулцерацијекодтромбангитисаоблитеранса и
 –Гангренапослеуједабиљоједа и
 –Емболијацентралнеартеријеретине у
 –Акутнаглувоћа у
 –Фурнијеровегангрене и
 –Акутнипостирадиационицистити и
 –Акутнипостирадиационигастроентерити и
 –Гаснагангрена и
 –Шокнастањааконисукомпликованапнеумотораксом и
 –Искрвављење и
 –Стањеакутнеискрвављености и
 –Аваскуларненекрозеглавицефемура и



 –Затворенеповередеглаве и
 –Исхемијамозга у
 –Повределобање и
 –Комоционисиндром и
 –Стањепослеинтоксикацијеугљенмоноксидом и
 –Тровањеугљендиоксидомиметаном и
 –Декомпресионаболест и
 –Баро тра уматскагаснаемболија и
 –Постоперативнагаснаемболија у
 –Неуролошкекомпликациједијабетесмеллитус у
 –Перифернапарализаипарезафацијалиса и
 –Гинеколошкасептичнастања и
 –Цереброваскуларниинсулти и
 –Акутниинфарктмиокарда у

28.Балнеоклиматологија
(12месеци)

I
1.Физичкохемијскеосновебалнеоклиматологије
2.Физиолошкимеханизмиделовањабалнеоклиматских
ниоца
3.Основеимунологијеифармакологије
4. Хигијенско-санитарни услови и режими у бањско-кли-

тскимместима
5.Општаболнеологија
6.Oпштабиоклиматологија
7.Дијагнознеитерапијскетехникеипоступци
8.Обољењаиоштећењакардиоваскуларногсистема
9.Болестиорганазадисање
10Болестиорганазаварење
11. Болести ендокриних жлезда, метаболизма и неправил-

исхране
12.Болестинервно-мишићногсистема
13.Болестикрвииретикулохистоцитногсистема
14.Болестииповределокомоторногапарата
15.Болестиурогениталногсистемаженаимушкарца
16.Болестикоже,лицаичељусти
17.Болестидечитегдоба
18.Професионалнеболестииоштећења

II
КАТАЛОГЗНАЊАСПЕЦИЈАЛИЗАНТА

ИЗБОЛНЕЛОГИЈЕ

1. Изложеност јонизујућем зрачењу и радиоактивној кон-
линацијиубалнеоклиматологији(п)

2.Биофизичкеосноветермотерапије(з)
3.Биофизичкеосновекинезитерапије(з)
4. Хемијске особине и начин изражавања хемијског саста-

минералнихвода(п)
5.Физичка,хемијскаиминералошкаиспитивањапелоида
6.Биолошкаиспитивањапелоида(п)
7.Термичкиихидричкикомплекс(з)
8.Хемеостазаводеиелектролитауорганизму(п)
9.Значајодржавањаасидобазнеравнотежеуорганизму
10.Т-иБ-лимфоцитидиференцијаиактивација(п)
11.Мембранскимаркерићелијаимуногсистема(п)
12.Аутоимуност(з)13.Имунолошкатолеранција(з)
13.Имунопатогенезаоштећењареакцијамапреосетљивос-I,

II,IIиIV(п)
14.Биохемијскекарактеристике,врстеифункцијарецеп-за(п)
15.Фармакокинетикауболесникасаинсифицијенцијомрди-

оваскуларногсистема,јетреибубрега(п)
16.Фармакокинетичкекарактеристикелековаустарихзба(з)
17.Законскипрописиидругаактаизобластихигијенскони-

тарнихусловазарадприроднихлечилишта(п)
18.Санитарназаштитабањско-климатскихместа(п)
19..Принципиправилнеисхране(з)
20.Биометеоролошкиинструментиипринципипримене
21.Биоклиматскиелементиипојаве(з)
22.Метеоротропизампојединихболести(з)
23. Индикације и контраиндикације за примену климато-

запије(з)
24.Физиолошкодејствоминералнихвода(з)

25. Индикације и контраиндикације за примену минерал-х
вода(з)

26.Физиолошкоитерапијскоделовањеииндикацијезаиме-
нулековитихблата(з)

27.Деловање,методеприменеииндикацијеиконтраин-ка-
цијезаприменугасова(з)

28.Основнекарактеристик?природнихлечилишта(п)
29.Радиообележивачиудијагностици(п)
30.Ултрасонографскеметодекодразличитихоболења(п)
31.Реографијаиреоенцефалографија(п)
32.Балнеокли-тскареакција(з)
33. Спортско-рекреативне активности у склопу бањско-

тиматскоглечења(п)
34.Магнетотерапија(п)
35.Ултразвучнатерапија(п)
36.Применабиостимулативногласера(п)-
37.Штетнодејствонејонизујућегзрачења(з)
38.Парафангоифранготерапија(п)
39.Хидрокинезитерапија(п)
40.Подводнаекстензија(п)
41.Рефлексотерапеутскаметодеутерапији(п)
42.Масажаиосталиоблицимеханичкеенергије(п)
43. Функционална испитивања кардиореспираторног сис-

тема(п)
44.Финкционалнаиспитивањалокомоторногсистема(п)
45.Функционалнаиспитивањанеуромишићногсистема
46.Функционалнаиспитивањапериферногкрвотока(п)
47.Биофидбек(п)
48.Дозирањеприфизичкојактивности(з)
49.Техникездравствено-васпитањерада(з)
50.Балнеоклиматскичиниоциутретмануболестикардио-ва-

скуларногсистема(з)
51. Балнеотерапијски чиниоци у третману неспецифич-них

обољењаплућа(з)
52.Балнеотерапијскичиниоциутретмануобољењаарте-рија

ивена(з)
53.Балнеотерапијскичиниоциутретманухроничнихне-за-

паљенскихобликаре уматизма(Реуматоидниартритис,М.Бецте-
ењ...)(з)

54.Балнеотерапијскичиниоцуутретмануартрозавели-ких
зглобова(з)

55.Балнеотерапијскичиниоциутретманудегеративнихпро-
менакичменогстуба(з)

56.Балнеотерапијскичиниоци у третману лезија пери-фер-
нихнерава(з)

57.Балнеотерапијскичиниоциутретманудијабетеса(з)
58.Балнеотерапијскичиниоциутретмануобољењагас-тро-

интестиналногтракта(хроничнигастритис,улкуснаболестжелу-
ца,дуденума,поремећајифункцијетанкогцрева,гастро-дуденума
иколона,хорничнипанкреатит)(з)

59. Балнеотерапијски чиниоци у третману болести хепато-
билијарногтракта(хорничнихепатитис,холелитијаза,холе-цити-
тис,дискинезијажучнекесе)(з)

60.Балнеотерапијскичиниоциуболестиманервно-ми-шић-
ногсистема(з)

61. Балнеотерапијски чиниоци у третману болести еритро-
цитне лоце и ретикулохистоцитног система (еритроцитна и ле-
укоцитналоза,хемографскисиндроми)(з)

62.Балнеотерапијскичиниоциутретманулокомоторногси-
стема(дистрофије,леукоције,стањапослепрелома)(з)

63. Балнеотерапијски чиниоци у третману гинеколошких
обољења(з)

64.Балнеотерапијскихчиниоциутретмануболестибубре-га
имокраћнихпутева(з)

65.Балнеотерапијскичиниоциулечењупсоријазе,профе-си-
оналнихдерматоза(з)

66.Балнеоклиматскичиниоциуболестимадечијегдоба(з)
67. Балнеоклиматски чиниоци у професијским оштећењи-

маиобољењима(з)
68.Балнеотерапијскичиниоциупрофилакси(з)
69.Бањско-климатскаместауванреднимусловима(з)
ЛЕГЕНДА:
(з)=зна,
(п)=познаје



III
КАТАЛОГВЕШТИНА

1. Прописивање дијеталне исхране код пацијената патоло-
шкихстања(у)

2.Израчуњавањеинтегралнетемпературекоже(и)
3.Руковањебиометеоролошкиминструментима(у)
4. Ултрасонографска испитивања код оштећења: кардио-ва-

скуларногињервногсистема,угинекологији(у)
5.Применарадиообележивачаудијагностици(у)
6.Реографскаиреоенцефалографскаиспитивања(у)
7.Техникездравственогваспитања(и)
8.Елетродијагностичкаиспитивања(у)
9.Испитивање мишићне снаге, обима покрета, дужине екс-

тремитета(и)
10.Мерењетемпературекоже(и)
11.Елетродерматометријаелектрокожнепробе,фотодијагно-

стикаЊоод-овимсветлом(и)
12.Испитивањеположајатела(и)
13.Зрачењеспецијалнимизворимасветлоснеенергије(и)
14.Применабиостимулативногласера(и)
15.Дијатермокоаглација(и)
16.Електродесикрација(и)
17.Васцулатор(и)
18.Тракцијакичменогстуба(у)
19.Основневежбедисања(у)
20.Постуралнадренажа(у)
21.Испитивањефункцијехода(и)
22.Масажавезивногткиваимасажапорефлекснимзонама(у)
23.Акупресураиакупунктура(у)
24.Електростимулацијаскелетиеиглаткемускулатуре(и)
25.Заштитниположајкодболаулеђима(и)
26.Руковањеапаратомзакисеоник(и)
27.Применаразличитиобликаелектротерапеутскихпроцеду-

ра(једносмернаинеизменичнаструја)(у)
ЛЕГЕНДА
(у)+упознаје
(и)=изводисам

29.Клиничкатрансфузиологија
(12месеци)

Теоријсканастава

1.Да ва о ци кр ви и ор га ни за ци ја до бро вољ ног да ва ла штва кр ви
 –Дефиницијатрансфузиологије
 –Изворикрви;давалаштво;организацијаокупљањадавала-

цакрви,мотивацијазадавањекрви;начиндавањакрви
2.Ко лек ци ја, при пре ма и кон зер ва ци ја кр вии ком по не на та кр ви
 – Упознавање са техником узимања и конзервисања крви,

принципимачувањаиконтролеконзервисанекрви
 –Афересноприкупљањекрвнихкомпоненти(плазмафереза,

тромбоцитафереза, гранулацитафереза, афереза лимпоидних ће-
лија,аферезаматичнихћелијахематопоезе)

 –Припремакомпоненатакври(препаратиеритроцита,тром-
боцита, леукоцита, замрзнуте свеже плазме, криопреципитата и
др.)идериватакрви(албумини,имуноглобулиниидр.)

 –Променеуконзервисанојкрви
3.Те сти ра ње до нор ске кр ви
4.Иму но хе ма то ло ги ја и иму но се ро ло ги ја крв них гру па
 –Имунологијаисерологијакрвнихгрупа(АБО,Рхидругих

крвногрупнихсистема)
 –Значајантигенатромбоцитаилеукоцита
 –Судскомедицинсккизначајкрвнихгупа
 –Значајкрвногупнихсистемазатрудноћу(сензибилизација

накрвногрупнеантигене,имунолошкекарактеристике,клиничка
сликаилечењехемолитичкеболестиноворођенчета)

5. Из бор кр ви за тран сфу зи ју – те сто ви ком па ти бил но сти
6. Осно ви кли нич ке иму но ло ги је ХЛАсистем
ХЛАсистем,значајзатрансплатацијуиметодеиспитивања
7. Те ра пи ја ком по нен та ма и де ри ва ти ма кр ви
Принципиусмеренехемотерапије
 –Применакрви –компоненатаидеривата,индикације,кон-

траиндикацијеитерапијскиефекат(Супституционатерапијаком-
понентама и дериватима крви у лечењу урођених коагулопатија

 – хемофилија, спонтаних крварењаиприпреме за хируршкеин-
тервенције)

 –Аутологнатрансфузија –алтернативахомологнојтрансфу-
зији (преоперацијска аутологна колекција крви, акутна нормово-
лемијска хемодилуција, периоперацијско спашавање крви  – ин-
траоперацијско спашавање крви / еритроцита, послеоперацијско
сакупљање)

 –Терапијскеаферезе(изменаплазме,терапијскецитаферезе)
8. лму но мо ду ла тор ни ме ха ни зми и те ра пиј ски при сту пи
Имуноинфламаторни цитокини (интерлеукуни, интерферон,

фактор некрозе тумора) Терапијска употреба имуноглобулина
Трансплатацијаматичнихћелијахематопоезе

Адоптивнаимунотерапија(лимфокинимаактивисанећелије
убице,туморинфилтрирајућилимфоцити)

9. Не по вољ ни ефек ти хе мо те ра пи је (пост тран фу зи о не ре
ак ци је)

Неповољни ефекти хемотерапије (имунолошки, неимуноло-
шки,рани,касни)Компликацијеприприменимасивнихтрансфузија

10. Бо ле сти ко је се пре но се тран фу зи ја ма кр ви
12. Уло га слу жбе за тран фу зи о ло ги ју у тран спла та ци ји 

тки ва и ор га на
13. Ода бра но по гла вље из уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке 

тран сфу зи о ло ги је

ИМУНОЛОГИЈА
 –Структураифункцијаимунолошкогсистема (града,орга-

низацијеа, онтогенеза, диференцијација,матурација,мембрански
маркериифункцијаТиБлимфоцита) 3часа

 –Имуноглобулини(синтезаифункција) 2часа
 –Моноклонскаантитела(значајитехнологија

хибридома) 1час
 –Комплемент –градаифункција 2часа
 –Антигенпрезентујућећелије,интерреакцијасаТиБлим-

фоцитима,адхезини,интергрини,селектини 2часа
 –Улогацитокинаурегулацијиимуногодговора 1час
 –Генетскаконтролаимунолошкехомеостазе (улогаглавног

хистокомпатибилногкомплекса) 2часа
 –Имунологијатрансплатације 2часа
 –Имуномодулација 2часа
 –Аутоимуност 1час
 –Одбранапоглављаизимунологије(удоговорусаментором)

ХЕМАТОЛОГИЈА

 – Нормална хематопоеза (структура и функција
коштанесржи) 1час

 –Физиологијахемостазе 1час
 –Болестиматичнећелијехематопоезе
уводикласификација,клонованопорекломалигниххемато-

лошкихболести(акутнеихроничнемијелопролиферативнеболе-
сти,лимфопролиферативнеболести),мијелодисплазије,апластич-
наанемија,пароксизмалнаноћнахемоглобинурија) 4часа

 –Болестиеритроцита
анемије(збогпоремећаја:пролиферацијеидиференцијације,

сазревањееритроцита,убрзанеразградњееритроцита,непознатог
ивишеструкогмеханизма) 4часа

 –Болестигранулоцита,моноцитаимакрофага 2часа
 –Болестилимфоцитаиплазмаћелија
имунодефицијентна стања, неопластичне болести лимфо-

цитногсистема(БиТхроничналимфоцитналеукемија),малигни
лимфоми 4часа

 –Акутнелеукемије 2часа
 –Болестиузроковањепоремећајимахемостазе
васкулопатије,тромбоцитопенијеитромбоцитопатије,скло-

носткрварењузбогпоремећајакоагулацијекрви(наследниисте-
чени),тромбоемболијскаболести,антикоагулантнилекови 4часа

 –Трансплатацијакоштанесржи 2часа
 –Одабранапоглављаизхематологије(удоговорусаментором)

Практичнанастава

1.Избордавалацакрвииконзервацијакрви
КлиничкипрегледдаваоцакрвиВенепункција
УзимањеиконзервацијакрвиЧувањеиконтролаконзрвиса-

некрви



Евиденција,документацијаиинформационисистемутран-
сфузиологијиИмунизацијаиреимунизацијадаваоца

2.Припремакомпоненатаодкрви
Организација припремања компонената крви (еритроцити,

леукоцити, тромбоцити, замрзнута свеза плазма, неоцити, крио-
преципитат)(добрапроизвођачкапракса)Криоконзервација

УпознавањесатребовањимазакомпонентекрвиРационална
применакомпоненатакрви

3.Посебниоблицидавањакрвииприменатрансфузиологије
Цитаферезе(донорскеитерапијске)Амбулантнатрансфузија

АутологнатрансфузијаПосттрансфузионереакције
4.Пренаталназаштита
ПлазмаферезамалогволуменаИнтраутеринатрансфузија
5.Фракционисањеплазме
Извођењепроцесафракционисањаплазме
Припремањеалбуминскихиимуноглобулинскихпрепарата
Стабилнипрепаратикрвиитрансмисијаболести
6.Имуносерологија
Извођењетестова:одређивањекрвнихгрупауАБОиоста-

лимкрвногрупним
системима,одређивањесекреторногстатуса
Сцреенингантиеритроцитнихантитела
Идентификацијаантиеритроцитнихантителаититар
Цоомс-овтест
Вештачењеочинства
Претрансфузијскитестови
Изборкрвикодсензибилисанихособа
7.Трансмисивнеболести
Извођењетестоваза:ХбсАг,анти-ХЦВ,анти-ХИВиТПХ
8.Трансплатационаимунологија
ТипизацијаХЛАантигена,ишчитавањеитумачењере зулта-

таУкрштена реакција између серума пацијената и лимфоцита и
даваоцаСцреенингсеруманаХЛАантитела

Припрема пацијената за трансплантацију (протокол донор
специфичнихтрансфузија)

9.Хемостаза
Хеморагијскисиндроми –наследниистечени
a)разговорсапацијентом
b)упознавањесаЦентромзахемофилију
Лабораторијска дијагностика хеморагијских синдрома и

тромбозеа)извођењесцреенингиспецифичнихтестова
Контрола антикоагулантне терапије  – тумачење и издавање

ре зултата
10.Одабранапоглављаизклиничкетрансфузиологије(удо-

говорусаментором)

30.Судскапсихијатрија
(12месеци)

Семестар
Хаставнејединице:
 –ИсторијатСудскепсихијатрије
Правна,пословнаипарничнаспособност
Појамсубјектауправу,физичкоиправнолице,деца,летни-

ци,пунолетналица
Врстеправнихпослова –пословимеђуживимаизаслу-лр-

ти,једностраниидвостраниПојамисадржинатестамента
Способностзаправљењетестамента,опозивањетеста-1,ни-

штавност тестамента, тумачење тестаментаПојам брака и брач-
нихсметњи

Појамневажећегбрака.Непостојећиништавнибрак1ушев-
ногобољења

РазводбраказбогдушевногобољењаипоследицеВрстеста-
ратељстванадмалолетницимаинадлициманихпословнеспособ-
ности

ПојампотпунеиделимичнепословненеспособностиВешта-
чење тестаментаи разнихуговораВештачењепословне способ-
ности

 –Вештачењеупредметимаразводабрака.Доделадеце,ве-
штачењеродитељаидеце

Појамопште,животнеираднеспособности
Вештачењераднеспособности
Појамнеимовинскеиимовинскештете
 –Вештачењеболнице,страха,унакаженостииестетскеуна-

кажености

 –Вештачењетелеснихповреда
 –ВештачењеораднојспособностиназахтевСИЗ-азапен-

зијскоосигурање
Прoблемрентненеурозе
ПојамКривичногправаиодносистогсаПсихијатријом
ПојамКривичногдела.Чињење,нечињењеипоследице
Појамдруштвенеопасностидела
Објектисубјекткривичногдела
ПојамурачунљивостисааспектаКривичногправа
 –Методеутврђивањаурачунљивостиодноснонеурачун-љи-

вости,биолошке,психолошкеидругеметоде
 –Законскипојамбитносмањенеурачунљивости
 – Појам ацитионес либерне ин Цауса у вези чл. 12. ставЗ.

Кривичногзакона
 –Врстевиности.Свесниинесвеснинехат
 –Меребезбедностимедицинскогкарактера.Чувањеиле-че-

њеупсихијатријскојустанови,стационаруилинаслободи.
--Малолетничкаделиквенцијаиинпликације
Појамсудско-психијатријскогвештачења
Разликаизмеђусведокаивештака
Вештачењепосписима
Вештачењеутокусудскогпоступка
 –Психијатријскиболесникпредсудом,каостранкаилисведок

IIСеместар
Медицинска психологија, судска патопсихологија и судска

психопатологија
Филозофскоипсихолошкоодређивањепремапојмудушевни

живот
Структуре личности, одбрамбени механизми, психоанали-

тичкотумачењеличности
Лолистичкиприступличностиимултидимензионатера-пија

настанкаменталнихпоремећаја
Форензичкизначајпоремећајасвести
Форензичкизначајпоремећајаопажања
Форензичкизначајпоремећајапажње
 –Форензичкизначајпоремећајапамћења
Форензичкизначајпоремећајаинтелигенције
Форензичкизначајпоремећајамишљења
Форензичкизначајпоремећајаемоција
Форензичкизначајпоремећајавољеимотива
„Нормална”и”патолошка”мотивацијазакривичнурадњу
 –Несвеснаисвеснамотивацијазакривичнодело.
СудскапсихијатријаУкупнибројчасбва
Форензичкизначајендогенихпсихоза
Форензичкизначајсимптоматекихпсихоза
 –Форензичкизначајреактивнихпсихоза.-Форензичкизна-

чајособасадијагнозом„Поремећајличности”
 –Форензичкизначајнеуроза
Форензички значај особа са интелектуалним оштеће-њем,

олигофранијаидеменција
Форензичкизначајособасасуманутимсиндромом
Методеклиничкогипараклиничкогиспитивањасудскогис-

питаника
 –Вештачењеуобласти тзв. принудногпријемаупсихијат-

ријскуустанову
Вештачење у области акутног напитог стања (типичног и

атипичног)иуобластихроничногалкохолизма1
Значајалкохолемијеутокувештачења
 –Вештачењеуобластисексуалнихделиката(„блуднерадње”)
КултуралниаспектнекихделикатауСРЈ
Неуказивањелекарскепомоћи
Лекарскатајна
Несавеснолечењеболесника
 –ПојмовисемантичкипроблеминанивоуПраво-Судскапси-

хијатрија:урачунљивост,расуђивање,став3.члана12.КЗитд.

31.Болестизависности
(12месеци)

1.Теоријскеосновеболестизависности:
2.Дефинисањепојмазависности,класификацијаболестиза-

висности.
3.Епидемиолошкиметодупроучавањуболестизависности.



4.Биолошкеосновезависности(фармакологијаинеурофизи-
ологијадрога),утицајдрогананеуротрансмисију,механизмижуд-
њезасупстанцом,механизминаграђивања.

5.Етиологијаболестизависности.
6.Генетикаболестизависности.
7.Психолошкеосновезависности.
8.Социокултурнеосновезависности.
9.Могућностилечењаирехабилитацијезависникаузаједни-

ци(комуналнобазиранимодел).

А.ЗАВИСНОСТИОДАЛКОХОЛА

10.Епидемиолошкиаспектиифакториодржавањаалкохолизма.
11.Дефиницијаикласификацијаалкохолизма.
12.Типологијаалкохолизма.
13.Фазеуразвојуалкохолизма.
14.Физиолошкииметаболичкиаспектиделовањаалкохола.
15.Дијагноза злоупотребеи зависностиодалкохола (дијаг-

ностичкикритеријуми).
16.Последицеалкохолизма(здравствене,породичне,профе-

сионалне,социјалне).
17.Рецидивкодалкохоличара.
18.Факториризиказарецидивкодалкохоличара.
19.Утицајстресаиживотнихкризанаразвојалкохолизма.

Б.ЗАВИСНОСТИОДДРОГА

20. Дефиниција и класификација употребе и злоупотребе
психоактивнихсупстанци.

21.Класесупстанци.
22.Новитрендовиупотребесупстанци –синтетичкедроге.
23.Класификацијасинтетичкихдрога.
24. Биолошки, психолошки и социјални фактори ризика за

развојзависностиоддрога.
25.Зависностиоддрогакоддецеиомладине.
26.Последицезависностиодпсихоактивнихсупстанци.
27.Коморбидитетболестизависности.
28.ХИВ,АИДСиболестизависности.

В.ЗАВИСНОСТОДДУВАНА

1.Епидемиологија.
2.Факторикојиутичунапушење.
3.Биолошкеосновеимеханизмиделовањаникотина.
4.Последицепушења.

Г.ДРУГИОБЛИЦИЗАВИСНОСТИ:

1.Коцкање.
2.Зависностодинтернета.
3.Злоупотребахране(гојазност).
4.Адиктивнапонашањаитрагањезасензацијама.

ТЕРАПИЈАЗАВИСНОСТИ

А.Терапијаалкохолизма

1.Савременитерапијскиприступиалкохолизму.
2.Специфичностимотивационогпоступкауалкохолизму.
3.Првиинтервјусаалкохоличарем.
4.Диспанзерски(амбулантнирад)саалкохоличарем.
5.Клиничко(болничко)лечењеалкохоличара.
6.Дневнаболницаутретмануалкохоличара.
7.Системскапородичнатерапијаалкохолизма.
8.Фармакотерапија алкохолизма (акутна интоксикација, ап-

ситененцијалнисиндром,делиријум).
9.Специфични терапијскиприступипојединим субгрупама

алкохоличара (млади, жене, стари, јавне личности, комбиноване
токсикоманије).

10.Инструментиудијагностициболестизависности (скале
иупитници).

11.Анонимностулечењуалкохоличара –етички,терапијски
исоцијалниаспекти.

12.Социотерапијскиприступулечењу(клубовилеченихал-
кохоличара).

13.Превенцијарецидива.
14.Трајањетерапијскогпроцеса.

Б.Терапијазависностиоддрога

1.Ранемереуексперименталнојупотребидрога(саветодав-
нирад,млађи,породице,школа)

2.Првиинтервјуимотивационипоступак(зависникипоро-
дица)

3.Фармакотерапијскиприступулечењузависникаоддрога.
4. Терапија акутне интоксикације, апстиненцијалне кризе и

овердозе.
5.Детекцијасупстанциууринуидругимтелеснимузорцима.
6. Специфичности терапије зависника од појединих класа

субстанци.
7.Ослонциулечењуболестизависности(пацијент,фармако-

терапија,породичнаисоцијалнамрежа,стручнитим).
8. Психотерапија болести зависности (психодинамски при-

ступ,индивидуалнаигрупнапсихотерапија,породичнатерапија,
психодрама,превенцијарецидивакаопсихотерапијскиприступ).

9.Организацијаздравственеисоцијалнезаштитезависника
оддрога.

10.Програмиредукцијештете.

В.Терапијазависностиоддувана

1.Дијагнозаипроценастепеназависностиодникотина.
2.Методеифазеулечењуникотинизма.
3.Фармакотерапијаникотинизма.

Г.Терапијадругихобликазависности

1.Коцкање.
2.Зависностодинтернета.
3.Злоупотребахране(гојазност).
4.Адиктивнапонашањаитрагањезасензацијама.

VI.ПРЕВЕНЦИЈАБОЛЕСТИЗАВИСНОСТИ

1.Програми превенције базирани на активностима у зајед-
ници.

a.Превентивнипрограмиушколама.
b.Приступибазиранинадавањуинформација.
c.Приступибазиранинаизменисистемавредностиистица-

њуновихвештина.
d. Приступибазиранинапружањуотпораутицајугупевр-

шњака.
e.Приступибазиранинатражењуалтернатива.
f.Приступикојисеослањајунаутицајувршњака,идола,ли-

дера.
2.Програмизаснованинаунапређењуздрављаупопулацији.
3.Принципипревенцијеболесизависностиузаједници.
a.Групацијестановништвакојесеобухватајупрограмомпре-

венције
b.Предусловизауспешнуреализацијупрограмапревенције.
4.Организацијаспровођењапрограмапревенције.
a.Носиоципрограмапревенције
b.Оперативнипланпревенције.
5.Програмипревенцијеболестизависностикрозедукацију.
a.Едукацијаедукатора
b.Едукацијаздравственихрадника
c.Едукацијапредставникасвихдруштвенихструктурауло-

калнојзаједници.

VII.РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАИРЕИНТЕГРАЦИЈА
ЛЕЧЕНИХЗАВИСНИКА

1.Основнипринципиресоцијализацијеиреинтеграцијеле-
ченихзависника.

2.Организацијаслужбисоцијалнограда.
3.Организацијапедагошкограда.
4.Принципиорганизовањаспецифичнихустановауреинте-

грациономпроцесу(комуне).
5. Организација невладиних организација у борби против

злоупотребехемијскихсредстава.
6.Организовањеграђанаулокалнојзаједници.
7.Могућностизапошљавањалеченихзависника.
8.Алтернативнимоделилечења.



VIII.ДРУШТВОИПРОБЛЕМИЗЛОУПОТРЕБЕ
АЛКОХОЛАИДРОГА

1.Криминалитетидрога.
2.Економскиаспектиупотребедрога
3.Службејавнебезбедностиизависности.
4.Саобраћајнитрауматизамиупотребадрога.
5.Форензичкизначајзависности.

IX.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИРАДУПРОБЛЕМИМА
ЗАВИСНОСТИ

1.Епидемиолошкаистраживањаболестизависности.
2.Истраживањакоморбидитетаболестизависности.
3.Истраживањазависностинаанималноммоделу.
4.Истраживањановихвидовазависности.

ПРАКТИЧНАНАСТАВАИВЕШТИНЕ:

Утокупрактичненаставекандидатстичеследећевештине:
1.Успостављањеконтактасазависником,породицомиоко-

лином.
2.Техникапрвогинтервјуасазависникомипородицом.
3.Вештинумотивисањазависника,породицеиоколине.
4.Дијагностиказависности.
5.Дијагностикауоквирудуалнедијагнозе.
6.Специфичноститерапијскогприступа.
7. Принципи медикаментозне терапије: интоксикација, ап-

стиненцијалнисиндром,овердозе.
8.Психотерапијаболестизависности.
9.Организацијапревентивноградаиукључивањеутимскирад.
10.Организацијареинтеграцијезависникаупородичнуисо-

цијалнумрежу.
11.Стицањевештинеуорганизацијипревенцијеузаједници

(рад на терену у циљу организације превентивних активности у
локалнојзаједници).

12.Радсарезистентнимзависницима.
13.Организација болничкоги ванболничког третмана зави-

сника.
14.Саветодавневештинеурадусамладимаподризиком.
15.Интегративнирадуболестимазависности(сарадњауста-

нова у друштвеном, приватном и невладином сектору, области
превенције,лечења,рехабилитације,едукацијеиистраживањабо-
лестизваисности).

Кандидати у току програма уже специјализације имају три
колоквијумауобластидијагностике, лечењаипревенције, каои
теоријскапредаванјаизовихобласти.

32.Перинатологија
(12месеци)

Теоријска настава и практична настава обавља се намеди-
цинскимфакултетимаинаставнимбазамауукупномтрајањууже.

РАЗВОЈНАМОРГОЛОГИЈАРЕПРОДУКТИВНОГСИСТЕМА
ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕСИ У

ХУМАНОЈРЕПРОДУКЦИЈИ
ГЕНЕТСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ЊИХОВО ПРАВОВРЕМЕ-

НООТКРИВАЊЕ
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ХУМАНОЈ РЕ-

ПРОДУКЦИЈИ
ИМУНОЛОГИЈА И ИМУНОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ВЕ-

ЗАНИЗАХУМАНУРЕПРОДУКЦИЈУ
ПЕРИНАТАЛНАМЕДИЦИНА:
ФУНКЦИЈАФЕТОПЛАЦЕНТНЕЈЕДИНИЦЕ
БИОХЕМИЈСКИПОКАЗАТЕЉИФЕТАЛНОГСТАЊА
КАРДИОТОКОГРАФИЈА
БИОФИЗИЧКИПРОФИЛПЛОДА
СОНОГРАФИЈАУНАДЗОРУГРАВИДИТЕТА
ДОПЛЕРИКОЛОРДОПЛЕРУОПСТЕТРИЦИЈИ
ФИЗИОЛОГИЈАИБИОХЕМИЗАМПЛОДОВЕВОДЕ
ПРЕНАТАЛНИ ИНВАЗИВНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПО-

СТУПЦИ
БАКТЕРИЈЕИВИРУСИ  –УЗРОЧНИЦИ ИНФЕКЦИЈЕУ

ТРУДНОЋИ

ТРУДНОЋАИИНФЕКЦИЈАТОXОПЛАЗМОЗОМ
ИНФЕКЦИЈА ХЛАМИДИЈОМ И МИКРОПЛАЗМОМ У

ХУМАНОЈРЕПРОДУКЦИЈИ
СПОНТАНИПОБАЧАЈ
ПРЕВРЕМЕНИПОРОЂАЈ
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ И ЊИХОВ ТРЕТМАН ТОКОМ

ТРУДНОЋЕ
ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У

ТРУДНОЋИ

ПОПИСВЕШТИНА

1.ПЛАЦЕНТА
 –стварањеплацентеиморфолошкаструктура
 –основнајединица(хистолошка)плаценте
 –разменаматерија
 –трансферкрозпостељицу
 –функцијеплаценте
 –респираторнаинутритивна
 –ендокринафункцијаплаценте
 –протективнаиекскреторнафункција –појамфетоплацент-

ногјединстваумеђузависностифункције
 –сонографскекарактеристике
 –матурацијаплаценте
 –неправилноусађенапостељицаинегативнеимпликације
 –утицајобољењамајкенапостељицу
2.ИНВАЗИВНАПРЕНАТАЛНАДИЈАГНОСТИКА
 –методеоткривањаурођенихпоремећајауперинатологији
 –Биопсиоцхорионис(ЦВС)
 –Методабазекариотипизације
 –Ранаамниоцентеза
 –Култураћелијаплодовеводеиодређивањекариотипа
 –Утврђивањеметаболичкихензимскихпоремећајаизћелија

плодовеводе
 –Цордоцентесис –техникаизвођења
 –Утврђивањекриотипаплодаизфеталнекрви
 –Утврђивањеимуно-хематолошкихпоремећајаплода
 –Општипринципипренаталногутврђивањаинфекцијемајке

ифетуса
 –УтврђивањеТОРЦХинфекција:Тоџопласмагондии
 – Детекција вирусних инфекција у трудноћи (ЦМВ, ХВХ,

ХИВО)
 – Рх имунизација: поступак у дијагностици-интраутерина

интраваскуларнатрансфузија –феталнатерапија
3.САВРЕМЕНААНТЕНАТАЛНАДИЈАГНОСТИКА
 – ензимскадијагностика (алкалнафосфатаза, окситокиназа,

диаминооксидаза,леуцинамионопептидаза,целулопласмин
 –хормонскадијагностика –општипринципи –одређивање

хирогенадотропина,прогестерона,естрогена
 –значајодређивањахуманогплацентноглактогенаипротеи-

наплаценте(ПП)
 – утврђивање вредности специфичног глукопротеина пла-

центе
 –биофизичкиначинпраћењатрудноћеопштипринципи
 –кардиотокографија
 –применаултразвукауакушерству –општипринципи
 –сонографскоутврђивањестароститрудноће
 –сонографскалокализацијаплаценте
 –предикацијаматурацијеплацентесонографскимпутем
 –применаултразвукауинвазивнимдијагностичкимпроце-

дурама
 –значајодређивањабиофизичкогпрофила
 –предикцијафеталнограстаимасеплода
 –ултразвучноутврђивањеколичинеиквалитетаплодовеводе
 –откривањефеталниханомалијаултразвуком
4.ОБОЉЕЊАИСТАЊАМАЈКЕУГРАВИДИТЕТУ
 –диабетесмеллитусгестатионис
 –прегестацијскидијабетес(инсулинзависни)
 –протоколзавођењедијабетичнихтрудноћа
 –ЕПХгестотис
 –Терминалнистадијумгестоза
 –Рхизоимунизација
 –Морбусхеемолитицуснеонаторум
 –Ендокринаобољењаутрудноћи(хипофиза,тереоиднанад-

бубрег)



 – Срчане болести у трудноћи  – имунолошки поремећаји у
гравидитету

 –Хируршкаобољењаигравидитет
 –Системскилупусеритематодес
 –Вишеплоднатрудноћаипренесеност
 –ПеринаталнаАИДС
 –Онкогенипроблемиуперинаталнојмедицини
 –Коагулационипоремећајиугравидитету
 –Јатрогенипоремећајиупериодугравидитета
 –КонаталнаТоџопласмоза
 –Вируснеинфекцијемајке(ХИВ,ЦМВ,Зостер)
 –ИНФЕКЦИЈЕЦхламyдиомтрацхоматисиМyцопласмама
5.ПЛОДОВАВОДА
 –општекарактеристикеплодовеводе
 –физичкохемијскеособине
 –улогаплодовеводеугравидитету
 –развојфеталнихплућаимеханизамдисања
 –стварањеисаставсурфактантаизначајзадисање
 –узимањеплодовеводеамниоцентезомрадиодређивањефе-

талнеплућнематурације
 – методе одређивања плућне матурације: тест пене (цхаке-

тест),Лецитин/сфиногомијелин(ЛСоднос)
 –значајодређивањафосфатидилгицеролауплодовојводи
 –квантитативноодређивањелецитина
 – цитолошки елементи плодове воде у предикцијифеталне

матурације
 –одређивањекреатининаплодовеводеињеговзначај-значај

одређивањаглукозезапредикцијузрелостиплода
 –билирубинплодовеводеупредикацијистепенахемолитич-

кеболести(Лиелyкрива)
 –ензимскаактивнсотплодовеводе
 –одређивањекрвнегрупефетусаизћелијаплодовеводе
6.ПОРОЂАЈКАОФЕНОМЕНРЕПРОДУКЦИЈЕ
 –механизамматеричнихконтракција
 –компликацијеуИиИИпорођајномдобу
 –неправилнафункционалнаактивностматерицеупорођају
 –компликацијеИиИИпорођајногдоба
 –нормаланпорођајкаофеноменрепродукције
 –спонтанипревременипорођај
 –спонтанипобачај
 –савременовођењепорођаја(индукованиидиригован)
 –патолошкипорођај
 –основнекарактеристике
 –порођајкодвишеструкихтрудноћа
 –вођењепорођајакодпренесенихтрудноћа
 –принципвођењапорођајакодтрудноћасависокимризиком
 –применамедикамената(спазмолитици,аналгетициитоко-

литици)
 –коагулационипоремећајииреперкусијеупорођају
 –шокуакушеству
 –акушерскеоперације
 –порођајкодсрчанихболестимајке
 –царскирез:индикацијеиехника
 –патолошкипеурпериум
 –повреденеонатусаутокупорођаја
 –интрапарталнаасфиксија:детекција
 –применаинтраутеринекардиотокографијеупорођају
 –поступаксанеунатсусоммајкисаРхизоимунизацијом
 –праћењенеонатусамајкисаДиабетесмеллитус-ом

33.Дечјафизијатрија
(12месеци)

I
Физијатријскапревентиваболестидечјегдоба
Физиологијаразвојногдоба
Физијатријскапропедеутика
Дијагностичкеметоде
Физикалниагенсиупедијатрији

II
1. Обстетрична тра ума и оболења коштано -зглобног и не-

уро-мишићногсистемаудеце
2.Болестииповредецентралногипериферногнервногси-

стема

3.Оболењакардиоваскуларногсистема,кожеивезивногтки-
ваисистемскаоболења

4.Болестиорганазадисањеиорганазаварење
5.Болести хематопоетског система, метаболизма и урогени-

талногсистема.

III
6.Овладавањетехникомфизијатријскогпрегледановорођен-

чета,одојчета,малог,предшколскогишколскогдетета
7.Овладавањетехникомпрегледафункцијапојединихсисте-

мауоквирупојединихпатолошкихстања
8. Оспособљавање за самостално извођење физијатријске

пропедеутикеиосновнихЕДметода
9.Овладавањепоступциматерапијскеприменетермотерапије
10.Овладавањепоступциматерапијскеприменесонотерапије
11. Овладавање поступцима терапијске примене електроте-

рапије
12.УчешћеуанализиЕМГ,ЕНГ,СЕП-а
13.Оспособљавањезаинтерпретацијурадиолошкихиспити-

вања
14.Овладавањеупоступцимаприменефизиотерапијеиреха-

билитацијекодболестиипровредацентралногипериферногнер-
вногсистема

15.Овладавањепоступцимафизијатријскоглечењакодобо-
лењакоштано-зглобногинеуромишићногсистемаудеце

16.Самосталнопрописивањеортозаипротетскихсредстава
17.Самосталноапликовањеортотскихипротетскихпомагала
18.Овладавањеупоступцимафизијатријскоглечењакодре-

спираторнихоболењаикардиоваскуларних
19.Овладавањепоступцималечењакодхроничнихметабо-

личкихихематопоетскихболести
20. Активно учествовање у тимском раду код краниоцере-

бралнихповреда
21.Оспособљавањезапроценуефекатаранерехабилитације

постоперативно
Кли нич ка прак са (6 ме се ци)
1.Клиничкафизијатрија(5месеци)
2.Ранапостоперативнарехабилитација(1месец)
Елек тро ди јаг но сти ка (3 ме се ца):
1.КласичнаЕД(1месец)
2.ЕМГ(1месец)
3.ЕП(1месец)
Фи зи кал ни аген си (2,5 ме се ца)
Про пи си ва ње и апли ка ци ја ор тот ских и про тет ских по ма

га ла (1 не де ља):
Бањ ско и кли мат ско ле че ње (1 не де ља)

34.Медицинскаинформатика
(12месеца)

I
Медицинскоодлучивање:припродаклиничкиходлука,усло-

ви неодређености и процес дијагностиковања; одлучивање у
условима несигурности; одређивање вероватноће пре теста; су-
бјективнеиобјективне;мерењеоперативнихкарактеристикади-
јагностичкихтестова;вероватноћепослетеста:продуктивнавред-
носттестаиБауесоватеорема;дрвоодлучивања.

Медицински подаци: типови медицинских података; упо-
требамедицинскихподатака;прикупљање,чувањеикоришћење
података; базе података и базе знања; однос између пода-така и
хипотеза.

Основни концепти компјутеризације у медицини: преглед
компјутерскогхардвераисофтвера;прикупљањеподатакаипроце-
совањесигнала;комуникацијаподатакаитехнологијамрежа.

Дизајнирањесистемаињиховапроцена:компјутерскисисте-
мииупотреба;развојиприменамедицинскихинформацијасисте-
ма;проценамедицинскихинформационихсистема;

Медицинскаинформатика:медицинскадокументација;бол-
нички информациони систем, лабораторијски информациони
систем, фармаколошки информациони систем; радиолошки ин-
формациони систем; систем праћења пацијента; инфор-мациони
системупримарнојзаштити;библиотечкиинформационисистем;
системи за подршку клиничког одлучивања; системи клинич-
ких истраживања; компјутери у медицинској едукацији; систем



здравственогосигурања;финансирањездравстваипроценатехно-
логија;правциразвојаприменекомпјутераусистемуздравствене
заштите.

II
(а)Практичанрад са корисничкимпакетима за обраду тек-

ста, графичкимпакетима, унакрсним     табеламаипрограмима
којиподржавајурадсабазамаподатака.

(б)Радсастатистичкимпакетима(СПСС,...)
(ц)ЛогичкопројектовањеИСподефинисаномпроблему.
(д)Екстракција потребнихподатакаиз пројектовањеИС за

конкретниистраживачкипроблемињеговорешавањеуокруже-
њустатистичкогпакета.

(е)Приказдобијенихре зултата
Испитиизопштестручнихпредметаполажусепослеод-слу-

шаненаставеистих.
ИспитизпредметаМедицинскаинформатикаполажесепо-

слеположенихколоквијумаизосталихпредмета.

35.Клиничканеурофизиологијасаепилептологијом
(12месеци)

I
Клиничка електроенцефалографија  – Општи део . Клинич-

каелектроенцефалографија –Специјалнидео.Компјутеризована
спектралнаанализаснагеЕЕГ-а(ос-ипринципии„маппинг”)

Компјутеризованатехникаевоциранихпотенцијалафимода-
литета:ВЕП,СЕП,МСАЕП)|.Когнитивниевоциранипотенција-
ли(ЦНВ,П-300):.КлиничкаполигвасћШа

Клиничкаехоенцефалографијаирхеоенцефалографи-
ДефиницијаепилепсијаинеуробиолошкисупстратЕтиоло-

гијаепилепсија
Клиничкеманифестацијеитокепилепсија(специфич.:услед

добногузраста)
Класификацијаепилептичнихнападаисиндрома
Неуропатологијаепилепсија
Неурорадиологија
Статусепилептикус
Фебрилнеконвулзијеиепилепсија
Гравидитетиепилепсије
Психијатријскиаспектиепилепсија
Социјалниипсихосоцијалниаспектиепилепсија
Медикаментнатерапијаепилепсија
психотерапија, породична, бихевијорална и дијететска

терапијаепилепсија
Неурохируршколечењеепилепсија

IIВештине

Постављањекапесаелектродомапо„10-20”системукод60
одраслихпацијената

Постављањекапесаелектродомапо„10-20”системукод30
болесникапретшколскогдобногузраста

Постављањеелектродапоспецијалнојтехницикод10одој-
чади

СамосталанраднаЕЕГапаратуутокурутинскогснима-ња
ЕЕГ-аиполиграма (ЕКГ,респирација)убудностисапри-меном
физиолошкихактивационихметода(хипервентилаци-је/ХВ/ифо-
тостимулације/ФС)код100пацијената

СамосталанраднаЕЕГ-ПОЛИГРАФУутокурутинскогпо-
лиграфског снимања (тремор, психогалвански рефлекс /ПГР/,
електрокардиограм /ЕКГ/, кутани електромиограм /ЕМГ/, елек-
троокулограм/ЕОГ/,респирација)код10пације-ната.

СамосталанраднаЕЕГ-ПОЛИГРАФУутокуСПОНТА-НОГ
(последепривације)илиМЕДИКАМЕНТНОпровоцира-ногспа-
вањакод10пацијената

Визуелна анализа ЕЕГа и полиграма са дескрипцијом, за-
кључкомиклиничкоминтерпретацијомналазакод100па-цијена-
таодраслогидечијегдобногузраста

Компјутеризована топографска спектрална анализа ЕЕГа (
браинмаппинг),дескрипција,закључакиклиничкаинтерпрета-
цијаналазакод20пацијената

Самосталнарегистрација визуелно евоциранихпотенцијала
(ВЕП); анализа кривула, дескрипција, закључак и кли-ничка ин-
терпретацијаналазакод15пацијената

Самосталнарегистрацијасосатосензорноевоциранихпотен-
цијала(СЕП)анализакривуља,дескрипција,закључакиклиничка
интерпретацијаналазакод15пацијената

Самостална регистрација аудитивно евоцираних потенција-
ламожданогставла(АЕПМС);анализакривуља,дескрипција,за-
кључакиклиничкаинтерпретацијаналазакод15пацијената

Самостална регистрација когнитивно евоцираних потенци-
јалаП-300; анализакривуља, дескрипција, закључакиклиничка
интерпретацијаналазакод10пацијената

Самосталнарегистрацијакогнитивноевоциранихпо-тенци-
јалатипконтингентненегативневаријације(ЦНВ);ана-лизакри-
вуља,дескрипција, закључакиклиничкаинтерпрета-цијаналаза
код10пацијената

Самосталноснимањереоенцефалограма(РЕГ),анали-закри-
вуља,дескрипција, закључакиклиничкаинтерпретаци-јаналаза
код30пацијената

Узимањеанамнезе,неуролошкиипсихијатријскина-лаз,ана-
лизаЕЕГ-аиполиграма,корелацијасадопунскимна-лазима,по-
стављањедијагнозеиодређивањемедикаментнетерапијекод150
диспанзерскихепилептичнихболесникаод-раслогдобногузраста

Узимање анамнезе, неуролошки и психијатријски на-лаз,
анализа ЕЕГ-а и полиграма, корелација са допунским налазима,
постављање дијагнозе и одређивање медикаментне терапије код
50диспанзерскихболесникапретшколскогдобногузраста

Узимање анамнезе, неуролошки и психички налаз, анализа
ЕЕГ-аиполиграма,корелацијасадопунскимналазима,поставља-
њедијагнозеиодређивањемедикаментногтретманакод5одојчади

Вишемесечнофармакокинетскоифармакодинамскоклинич-
копраћење50одраслихдиспанзерскихболесниканамонотерапи-
јиантиепилептицима

Вишемесечнофармакокинетскоифармакодинамскоклинич-
копраћење50одраслихдиспанзерскихболесниканаполитерапи-
јиантиепилептицима

Вишемесечнофармакокинетскоифармакодинамскоклинич-
копраћење30диспанзерскихболесникапретшколскогдобногуз-
растанамонотеравијиантиепилептицима

Вишемесечнофармакокинетскоифармакодинамскоклинич-
копраћење30диспанзерскихболесникапретшколскогдобногуз-
растанаполитерапијиантиепилептицима

ФормирањеивођењеИсторијеболестикод50хоспитализо-
ваниходраслихболесника.Узимање аутоихетероанам-незе,не-
уролошкипсихијатријски,општипреглед,лабораторијскеанали-
зеликовраикрви,ЕЕГ,ЦТмозга,евтл.МРИмозга,постављање
дијагнозе и одређивање терапијског медика-ментног третмана и
клин.праћење

23. Формирање и вођење Историје болести код 5 хоспита-
лизованих болесника претшколског добног узраста. Комплетан
дијагностичкиклиничкипоступакуздопунскедијагностицитич-
кепроцедура(евтл.ЦТилиМРИмозгаитд.)иодређивањетера-
пијскогмедикаментногтретманаиклиничкопраћење

Контролнеидопунскедијагностичкепроцедурекод10одра-
слиххоспитализованихболесникасарезистентнимформамаепи-
лепсије.Дефинисањетерапијскогмедикаментногпланаиклинич-
копраћење

Контролне и допунске дијагностичке процедуре код 2 бо-
лесника претшколског добног узраста са резистентнимформама
епилепсије.Дефинисањетерапијскогмедикаментногврпланаи
клиничкопраћење

Лечењеизбрињавање10.хоспитализованиходраслихболе-
сникасаконвулзивнимепилептичнимстатусом.

36.Клиничкафармакологијафармакотерапија
(18месеци)

Ужа специјализација из Клиничке фармакологије-фармако-
терапијеоб ухв атаизвођењенаставатокомтрисеместра,одкојих
јепрвисеместарнаставакнаобавезнезаједничкетеме,адругии
трећуподразумеваспровођењенаставеискључивоизфармаколо-
гије.

Циљужеспецијализације
Циљ уже специјализације из Клиничке фармакологије-фар-

макотерапијејестицањепосебнихзнањаивештиназаобављање
следећихпослова:



 –Евалуацијаиинтерпретацијаметодакојесекористеупрет-
клиничком испитивању лекова о  Учествовање, као део тима, у
клиничкимиспитивањима

 –Блискасарадњасалекаримадругихспецијалностиуциљу
унапређењарадаздравственеустановеупогледурационалнефар-
макотерапије

ИнституцијезаизвођењеПрограмаужеспецијализације
ИзвођењетеоријскогделапрограмасеобављанаИнституту

заКлиничкуфармакологију,фармакологију и токсикологијуМе-
дицинскогфакултета.Практичнирадкандидатобављанаодгова-
рајућимКлиникама.

Програмужеспецијализације(настава)имазациљдакан-
дидатуобезбедистицањенајновијихзнањаизклиничкефармако-
логијеиоб ухв атаследећеобласти:

 –Претклиничкоиспитивањелекова(порекло,развојлекова,
токсиколошкаиспитивања)

Клиничкоиспитивањелекова (општипринципи,методе,за-
конскииетичкиаспектиирегулатива,фазеклиничкогиспитива-
ња,клиничкатоксикологија);

 –Клиничкаиспитивањаупсихијатрији,нефрологији,карди-
ологији,хематологији,онкологији;Специфичностиклиничкихис-
питивањакоддеце

 –Одабрана поглавља изфармакотерапије (фармакотерапија
психијатријских поремећеја, ендокринолошких поремећаја, га-
строинтестиналних поремећаја, хипертензије, болних стања, ме-
таболичкогсиндрома,шећернеболести,малигнихболести,ХИВ
инфекције,рационалнаприменаантибиотика)

 –Регистровање,праћењеипријављивањенежељенихдејста-
валекова,фармаковигиланца

 –Фармакоепидемиологија,фармакоинформатика,медицин-
скимаркетинг,фармацеутскамедицина

37.Саобраћајнамедицина
(24месеца)

Првих12месецијесеместарсаопштимпредметима(стати-
стикаиинформатика,епидемиологија,хигијена)

Осталих12месецисуувиду2семестра.Програмсесастоји
изпредавањаивежби.

УпрвомсеместрусесавладавајувештинеМедицинскезашти-
теиОценаРаднеспособностиштоподразумева здравственопра-
ћењепрофесионалнихвозачаудрумскомсаобраћају,машиноводја,
радникауводеномиваздушномсаобраћају,узособитостииразли-
ке,затимпрогрампретходнихипериодичнихздравственихпрегле-
да,професионалнаселекцијаиоријентација,односнооценарадне
способности. Такође се анализирају професионалне штетности у
саобраћају, радно оптерећење возача на основу различитих захте-
варадногместа (моторно,сензорно,психофизиолошко)имерење
оптерећења,узсагледавањеконтраиндикацијазатакаврадзбогвећ
постојећих болести, верификацију и признавање професионалних
болестиусаобраћајнојмедицини,превенцијеипрофилаксе.

Удругомсеместрусеобављанаставаизобластипрофесио-
налногтрауматизама,првапомоћунесрећенихиверификацијапо-
следицаповреданараду.

Такођесесагледаваутицајспољнихфакторакаоштосукли-
матскиуслови,стањенапутевима,квалитетвозилаигорива,затим
микроклиматскиуслови,бука,нефизиолошкиположајитела,ноћ-
нитј.сменскирад,проценаризиказаздрављенаосновусвихпо-
менутихпараметараипредлогмерарадипревенцијекакосаобра-
ћајногтрауматизматакоихроничнихтровањаиболестисистема
органа (локомоторни систем, централнии перифернинервни си-
стем,кардиоваскуларнисистем,ендокринисистемунајвећојмери
идр)узпотенцијалносагледавањеергономијскихрешења.

38.Неурорадиологијa
(24месеца)

Неурорадиологијајеобластмедицинекојасебавиидијагно-
стичкимимиџингомиинтервентимпроцедураманамозгу,кичме-
нојмождини,глави,вратуичулниморганимакоддецеиодраслих.

Ужаспецијализацијаизнеурорадиологијетраједвегодинеи
одвијасеудвефазе.Првафазаодређенајеклиничкимаспектоми
об ухв атаупознавањекандидатастемељнимпоставкамаклиничке

неурорадиологије, неуропатологије и неурохирургије. Друга фа-
заужеспецијализацијеодређенајеборавкомирадомкандидатау
установисуходанимколективомнеурорадиологијеиузраднеоба-
везеукључујепредавања,колоквијумеизавршнииспит.Циљуже
специјализацијејеприпремарадиологазарадонместонакомеће
бити посвећен дијагностици и лечењу обољења мозга, кичмене
мождине,главеивра такоддецеиодраслих.

Ужаспецијализацијаизнеурорадиологијетраје2годинеод
којих клинички део траје 6 месеци, а радиолошки 16 месеци, а
преостала2месецасупредвидјеназагодишњиодмориприпрему
завршногиспита.Заспецијализантекојићесебавитиинтервент-
номнеурорадиологијомсаветује сепродужењеуже специјализа-
цијеза1годину.

А.КЛИНИЧКИДЕОУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
–ТРАЈАЊЕ6месеци

ПЛАНИПРОГРАМ
1)БОРАВАКНАНЕУРОЛОГИЈИ2месеца
Присуствовањеклиничкојвизити,редовнинеуролошки,не-

уропатолошки и неурорадиолошки састанци, узимање анамнезе
истатуса,упознавањесаосновнимнеуролошкимметодама(ЕЕГ,
ЕМГ),ургентнастањаиприсуствовањепредавањима.

2)БОРАВАКНАНЕУРОХИРУРГИЈИ1месец
Присуствовање састанцима, оперативним захватима и кли-

ничкимвизитама.
3)БОРАВАКНАНЕУРОПАТОЛОГИЈИ3месеца
Присуствовање секцијама, упознавање са поступцима, узи-

мањепрепаратанапатологијииприсуствовањесастанцима.
Накрајуовогделаужеспецијализацијезнањесепроверава

колоквијумом.

Б.РАДИОЛОШКИДЕОУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
–ТРАЈАЊЕ16месеци

ПЛАНИПРОГРАМ:
1.УРГЕНТНАСТАЊАУНЕУРОЛОГИЈИ(траума,пореме-

ћаји свести, знаци церебралне смрти, тра уме екстракранијалних
крвних судова, субарахноидално крварење, метаболичка стања,
статусепилептицус).

2. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ (оклузивне болести
крвнихсудова,тромбозаиемболија,ендартеритиси,ТИА,РИНД,
стариинфаркт,исхемичниинфаркт,хемораргичниинфаркт,спон-
танакрварењаиразвојинфаркта,контролаинфаркта).

3.ЗАПАЉЕНСКЕИПАРАЗИТАРНЕБОЛЕСТИ(едем,цере-
бритис,вентрикулитис,апсцес,туберкулознименингитис,тубер-
кулом, серознименингитис, цистицеркоза, хистиоцитоза, мулти-
пласклероза).

4. ДЕГЕНЕРАТИВНЕ БОЛЕСТИ (атрофија као процес ста-
рења,атрофијаутрауми,атрофијауцереброваскуларнојболести,
деменција,дегенеративнепроменедискуса).

5.НЕУРООНКОЛОГИЈА(туморибазелобање,задњелобањ-
скејаме,супратенторијалнитумори,тумориспиналногканала).

6. НЕУРОМУСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ (амиотрофична лате-
ралнасклероза,спондилознацервикалнамијелопатија).

7.ЕПИЛЕПСИЈА(индикацијезанеурорадиолошкепрегледе,
алгоритампрегледа).

8.СУДСКАНЕУРОРАДИОЛОГИЈА(значајанализемозгау
посттрауматскимстањима,болестизависности,епилепсија)

9. НЕУРОРАДИОЛОШКЕ МЕТОДЕ У ПСИХИЈАТРИЈИ
(схизофренија,депресија,делиријум).

10.НЕУРОПЕДИЈАТРИЈА(пренатална,конаталнаипостна-
талнаанализамозга,крварењеуматрикс,минималнацеребрална
дисфункција, аномалије, конгениталне болести беле масе,  епи-
лепсија).

11.СТЕРЕОТАКСИЈА(индикације,методеизвођења).
12. ИНТЕРВЕНТНА НЕУРОРАДИОЛОГИЈА (индикације,

техникаиклиничкире зултатиинтервентненеурордиологије)

МЕТОДОЛОГИЈАИБРОЈПРЕГЛЕДА
Предвиђена јенаставауформисеминараипредавања(тео-

ријскидео),практичнанаставаипостављањадијагностичкихпро-
блемаузсамосталноучествовањекандидата(практичнидео).

I)Теоријскидео
1.Анатомија, укључујућииразвојну анатомију,централног

ипериферногнервногсистема,чулнихоргана,главеивратакаои
кичмеикичменемождине



2.Радиолошко-патолошкакорелацијаобољењаиваријетета
ЦНС-а, укључујући кичму и кранијум и поремећаја офталмоло-
шкеиОРЛрегије

3.ФизичкиитехничкипринципиЦТиМРдијагностике,ан-
гиографија,УЗдијагостикеикласичнерадиогрфскетехникеими-
јелографије

4.МРспектроскопијаифункционалниимиџинг
5.Клиничкаприменанеурорадиологије
6. Индикације, техника и клинички ре зултати интервент-

ненеурордиологије.Свисубспецијализантитребалобидаимају
основна знања о интервентнимпроцедурама тако да имају пуна
знања о индикацијама, техничким проблемима, контраиндикци-
јамаиризицимзахвата.Специјалистикојисеопределезаинтер-
вентну неурорадиологију ће имати екстензивнију обуку (мораће
дапроведунаедукацијивишеод2годинеколико јепредвиђено
ужомспецијализацијом).Неопходноједасеспецијлизантиобуче
техникамаседацијеианалгезијекојесупотребнезаинтервентне
процедуре.

7.Фармакологијаконтрастнихсредстава.
8.Безбедностизаштитапацијенатунеурордиологији.

II)Практичнидео
1. Радиографија (прегледи примарне здравствене заштите;

траумалобање,лицаикичменогстуба;педијтријскаиспитивнаја
укључијућиизлостављањедеце)

2.Ултразвучнадијагностика(укључујућииДопплер) –300
3.Мијелографија –100(асистира,а30самизводи)
4.Церебралнаангиографија –200
5.Спиналнаангиографија –50
6.ЦТмозга –1000
7.ЦТмијелографија –100
8.МРмозга –300
9.МРкичме –200
9.МРС/функционалниимиџинг –50
10.СПЕЦТиПЕТимиџинг –50
11.Стереотаксија –50
12.Интервентнанеурорадиологија(емболизацијаанеуризми

иАВМ,емболизацијаспиналнихАВМ,вертебропластика, ембо-
лизацијахиперваскуларизованихтумора) –80(асистираусвим,а
20самизводи)

39.Интервентнарадиологија
(24месеца)

Интервентнарадиологијаукључујесвесликомвођенепроце-
дуре.Овепроцедуреимајуважнуулогууклиничкомиспитивању.
Поредтогаштосуинвазивне,овепроцедурезамењујухирургију
иимајумањустопукомпликација.

Периодтренингатреблобидабуде2године,(22месецатре-
нингаи2месеца годисњегодмораиспремањаиспита)узнеоп-
ходну супервизију и са обављеним довољним бројем процедура
каопрвиоператер.

Неопходно је знање о техникама седације и аналгезије, па-
толошкојиклиничкојосновиспецијалностикојомсебавелекари
наобуци.Ониморајуучествоватиуклиничко-радиолошкимкон-
фронтацијама.Неопходно једасе једандеопроведеуамбулант-
нополиклиничкојслужби.Утокупериодаобукенеопходноједа
проведувремеоко4месецаклиничкогтренингауоделењуваску-
ларнехирургије,интернемедицинеилидругеужеспецијалности
хирургијеилиинтернекојајеувезисаобластиинтервентнеради-
ологије.

Узаспецијализацијаизинтервентнерадиологије(васкуларна
и неватскуларна интервентна радиологија) намењена је специја-
листимарадиологијекојићеинвазивнеиинтервентнепроцедуре
изводити у сарадњи са хирурзима, разних ужих специјалности.
Место рада ових ужих специјалиста радиологије су Клинички
центри,КлиничкоболничкицентрииРегионалнеболнице.Кли-
ничкапозадинајенеопходнакаоосновзаизвођењеинтерветних
процедура.Овакви центри треба да имају врхунску радиолошку
опрему, мониторинг, приступ анестетичкој опреми као и могућ-
ностадекватненабавкепотрошногметријала,неопходногзаизво-
ђењеинтервентнихрадиолошкихпроцедура.

Стажирање је подељено у три дела. Први део представља
стажирањекоје сепроводина клиничкимодељењимаи трајепет

месеци.Другидео јестажирањенаодељењимаизрадиологијена
којимасеизводеинтраваскуларнерадиолошкеинтервенције.Овај
деостажирањатраједеветмесеци.Трећидеопредстављастажира-
њенарадиолошкимодељењимагдесепроводеневаскуларнеинтер-
вентнерадиослокепроцедуре.Овајдеостажатрајеосаммесеци.

Утокутренинга(стазирања)предвиђенисуколоквијумико-
јисеполажукододређенихментораитопрактићно.

Колоквијумису:
1.Неинвазивнедијагностицкеваскуларнепроцедуре
2.Дијагностицкаангиографија
3.Артеријскеинтервентнепроцедуре
4.Венскеинтервентнепроцедуре
5.ТИПС,ТАЦЕ,Екстракцијаинтраваскуларнихстранихтела
6.Перкутанебиопсије
7.Перкутанедренажеколекција
8.Перкутанеурорадиолошкеинтервентнепроцедуре
9.Перкутанехепатобилијарнеинтервентнепроцедуре
10.ИнтервентарадиологијаГИТа

I.УВОД–СТАЖИРАЊЕНАКЛИНИЧКИМОДЕЉЕЊИМА
Трајање5месеци

Токомовогвременакандидатборавипомесецдананаоде-
љењимаизторакалне,абдоминалнеиваскуларнехирургије,оде-
љењу  урологије, те одељењу онкологије. Обавезно присуствује
стручним скуповима ( конзилијумима) на којима се доносе ин-
дикације за поједине терапијске захвате. Борави у операционим
саламакакобисештобољеупознаосхируршкимметодамакоје
заједносметодамаинтервентнерадиологијепредстављајуметоде
терапијскогизбора.Упознајесеснерадиолошкимдијагностичким
методамакојесуодкористикоддоношењаиндикацијазапоступке
интервентнерадиологије.

II.ВАСКУЛАРНАИНТЕРВЕНТНАРАДИОЛОГИЈА
Трајање9месеци

1.Неинвазивнедијагностичкеваскуларнепроцедуре(1месец)
1.1.Допплерултрасонографија
Разумевањеиинтерпретација:
 –дуплеxсонографијаартеријскогивенскогслива,
 –нормаланиизмењенДопплерталас,
 –најчешћаиспитивања,каоштојеДопплеркаротидних,хе-

патичних,реналнихартеријаиДуплеxиспитивањевенскогслива
доњихекстремитета.

1.2.ЦТангиографија
Тренингбитребалодаомогућиразумевање:
 –базнефизикеједнослајсногимултидекторскогЦТА,
 –ЦТАпротоколекојиукључујућиконтрастнасредстваире-

консртуктивнетехнике,
 –радијационедозезаЦТАиметодезањиховосмањивање,
 – предности и недостаткеЦТА у односу на друге дијагно-

стичкетехнике
1.3МРангиографија(МРА)
Лекарикојисеобучавајуморајубитифамилијарниса:
 –МРфизикомиМРАтехникама,
 –предностимаинедостацимаразличитихконтрастнихсред-

ставакојисекористезаМРА,
 – предности и недостациМРА у односу на друге дијагно-

стичкетехнике.
2.Дијагностичкаангиографија(2месеца)
2.1.Базичнаобука
Лекаринаобуциморајубитифамилијарниса:
 –базномхемијомражличитихјоднихконтрастнихматерија-

лаињиховимпредностимаинедостацимакодангиографија,
 –механизмимакојимасесмањујенефротоксичностувисо-

коризичнихпацијенатакаоштосуонисадијабетесомилиоште-
ћењембубрега,

 – кортикостероидном профилаксом, терапијом алергијских
компликацијанајоднекотрасте.

2.2.Техникеартеријскеивенскепункције
Утокуобукепотребнојестећизнањео:
 – стандардној анатомији препоне укључујући позицију ин-

гвиналноглигаментаифеморалногнерва,артеријеивене,
 –Селдингертехнициартеријскеивенскепункције,
 –механизмузаувођењежичанихводича,уводникаипоста-

вљањекатетера,



 –механизмухемостазенаместупункцијеукључујућиману-
елнукомпресијуинајчешћеалатезафеморалнухемостазу,

 – алтернативним артеријским приступима каошто су акси-
ларна,брахијална,радијалнаартеијакаоитранслумбалниприступ.

 – индикацијама за употребу катетера венским приступом
(Хицманкатетер,дијализникатетериипортови)

 –техникамавенскогприступапрекојугуларнеиподкључне
вене

 –могућимкомпликацијама
2.3.Дијагностичкаангиографија
Лекаринаобуциморајубитифамилијарниса:
 –водичима,уводницимаикатетеримакојисекористезанај-

чешћедијагностичкепроцедуре,
 –техникамадигиталнесубтракционеангиографије (ДСА)и

роадмаппингтехником,
 –стандардномартеријскомивенскоманатомијомианатом-

скимваријацијама,
 – периферном васкуларном ангиографијом, мезентеричном и

реналномангиографијом,абдоминалном,торакалномаортографијом,
ангиографијомкаротидних,вертебралнихиподкључнихартерија,

 – дијагностиком атеросклеротске болести, васкулитисом,
анеуризматскомболести,

 –тромбозом,емболијомидругомваскуларномпатологијом,
 –процентомкомпликацијазанајчешћедијагностичкепроце-

дуре,
 –режимимапостпроцедуралненегезастандардневаскулар-

недијагностичкепроцедуре.
3.Васкуларнеинтервенције(5месеци)
Лекари на обуци морају бити фамилијарни са најчешћим

васкуларним интервентним процедурама као што су перкутана
транслуминална ангиопластика и постављање васкуларне проте-
зе –стента.

3.1Перкутанатранслуминалнаангиопластика(ПТА)иендо-
васкуларнаимплантацијаметалнихпротеза –стентова(3месеца)

Лекаринаобуциморајубитиупознатиса:
 –механизмимаитехникамаПТА
 –индикацијамазаПТАистент
 –базниммеханизмимазаослобађањестентаиматеријалима

којисекористезаконструкцијустента
 –врстамапротеза –стентова
 –компликацијамаире зултатимаПТАистентирањауразли-

читиманатомскимрегијама
 –лековимакојисекористетокомПТАистентирања
 –студијамаинтраартеријскогпритиска –мониторингу
Лекаринаобуциморајубитибитиобученизаизвођење:
 –перифернихПТАсастентом(дисталнаабдоминалнааорта,

илијачне ифеморалне артерије,феморопоплитеални и крурални
артеријскисегмент)

 – ПТА са стентом спланхничких крвних судова (целијачни
трункус,мезентеричнеартерије)

 –реналнихПТАсастентом
 –ПТАсастентомсупрааортнихартеријскихграна(каротид-

не,вертебралнеиподкључнеартерије)
 –интервенцијанавенскимкрвнимсудовима
 –имплантацијепокривенихстентовакоданеуризматскебо-

лестиаортеиперифернихкрвнихсудова,каоикоддисекција
 –техникамазатварањапункционогместа
 –постпроцедуралнојнези
3.3Тромбектомијаитромболиза(1месец)
Потребниједалекаринаобуцисеупознајуса:
 –перкутанааспирацијскаимеханичкатромбоемболектомија
 –патофизиологијомтромбозеифибринолизе
 –хемостатскиммеханизмимаифибринолитичкимагенсима
 –индикацијамаиконтраиндикацијама залокалнупримјену

фибринолитика
 –лабораторијскимпраћењемучинкафибринолитика
 –компликацијамафибринолитичкетерапије
 –локалномфибринолизомуодређенимартеријскимрегијама
 –фибринолизомкодоклузијевена
 –фибринолизомкодпулмоналнеемболије
3.4Филтеридоњешупљевене(1месец)
Лекаринаобуциморајубитиупознатиса:
 –индикацијомзапласманвенацавафилтера
 –различитимтиповимаВЦИфилтера

 –процентомуспехаикомпликација
 –постпроцедуралномнегом
4. ТИПС, ТАЦЕ, ЕКСТРАКЦИЈА ИНТРАВАСКУЛАРНИХ

СТРАНИХТЕЛА(1месец)
4.1. Трансјугуларни интрахепатични портосистемски шант

(ТИПС)
 –радиолошкадијагностикапорталнехипертензије
 –индикацијезаТИПС
 –техникеикомпликацијеТИПС-а.
4.2Транскетерскаемболизација,хемоемболизацијаиупотре-

бавазоактивнихсупстанци
 –третманартерио-венскихмалформација
 –третманкрварења
 – препознавање компликација током процедура и њихово

збрињавање
4.3Одстрањењеинтраваскуларнихстранихтела
Лекаринаобуциморајуовладатитехникомодстрањењаин-

траваскуларнихстранихтелаибитиупознатиса:
 –проблемимаимогућимнеуспехомкододстрањењастраног

тела
 –компликацијамакододстрањењастраногтела

Практичнидео
Нопходан број процедура који се мора обавити током тре-

нингаизобластиваскуларнерадиологије:

Дијагностичкепроцедуре
Аортографије    100
Селективнеангиографије   50
Допплерултрасоунданд/ордуплеxултрас. 50
МСЦТангиографије    50
МСЦТдијагностикаоболењасрца  50
МРИангиографије    50
МРИоболењасрца    50
Флебографија    30

Интервентнепроцедуре
ПТАистентперифернихартерија  50
ПТАистентреналнихартерија(ПТРА)  20
ПТАистенткомплекснепроцедуре(аорта,

каротиднеартерије...)    10
Аспирационаимеханичкатромбектомија 10
Фибринолиза    20
Транскатетерскаемболизација   20
Техникеинтраваскулранехемотерапије  10
Перкутанеинтервенцијенавенскомсистему 20
Венаавцафилтери    5
Трансхепатичниинтрав.портосистемски

шантТИПС     3
Одстрањењеинтраваскуларнихстранихтела 10

III.НЕВАСКУЛАРНАРАДИОЛОГИЈА
Трајање8месеци

1.ПЕРКУТАНЕБИОПСИЈЕ(1месец)
1.1.Вођенарадиоскопски
1.2.Вођенаултразвуком
1.3.ВођенаЦТом
1.4.ВођенаМРом
1.5.Перкутанабиопсијаутораксу(10)
1.6.Перкутанабиоспијауабдоменуикарлици(20)
2.ПЕРКУТАНАДРЕНАЖАТЕЧНИХКОЛЕКЦИЈА(1,5ме-

сеци)
2.1.Вођенарадиоскопски
2.2.Вођенаултразвуком
2.3.ВођенаЦТом
2.4.ВођенаМРом
2.5.Перкутанадренажаутораксу(10)
2.6.Перкутанадренажауабдоменуикарлици(30)
3. ПЕРКУТАНЕ УРОРАДИОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (2

месеца)
3.1.Перкутананефростома(30)
3.2.Антерограднопостављањеуретералнепротезе(катетер-

скеиметалне)(10)
3.3.Перкутанатранслуминалнадилатацијастенозауретераи

уретре(20)



3.4.Перкутанасклерозацијацистебубрега(5)
3.5. Перкутано вађење конкремената каналног система бу-

брега(5)
3.6. Ретроградна трансуретерална дилатација простате ба-

лонскимкатетером(5)
4.ПЕРКУТАНЕХЕПАТОБИЛИЈАРНЕИНТЕРВЕНЦИЈЕ(2

месеца)
4.1.Перкутанатрансхепатицнахолангиографија(ПТЦ)(15)
 –ИндикацијеиконтраиндикацијезаПТЦ
 –ТехникаПТЦ-а
 –вођенарадиоскопски
 –вођенаултразвуком
 –КомпликацијекодПТЦ-а
4.2.Перкутанадренажажучнихводова(15)
 –Материјалзаперкутанудренажужучнихводова
 – Индикације и контраиндикације за перкутану дренажу

жучнихводова
 –Техникаперкутанедренажежучнихводова
 –спољашњадренажа
 –спољашњо-унутрсањадренажа
 –унутрашњадренажа
 –пластичнапротеза
 –металнапротеза
 –Компликацијеперкутанедренажежучнихпутева
4.3.Перкутанолечењебилијарнихстриктура(10)
 –Материјалзадилатацијубилијарнихстриктура
 –Техникадилатацијебилијарнихстриктура
 –Компликациједилатацијебилијарнихстриктура
4.4. Перкутано одстрањивање жучних ресткалкулуса  кроз

канал„Т”дрена(5)
 –Материјалзаекстракцијуресткалкулозе
 –Техникаекстракције
 –Узроцинеуспехаекстракције
 –Компликацијеекстракцијересткалкулозе
4.5.Перкутанасклерозацијасимплексцистајетре(10)
 –Техникаприступацистијетре
 –Ултразвук
 –Компјутеризованатомографија
 –МРИ
 –Склерозирајућиагенси
 –Компликацијесклерозацијецистејетре
4.6.Перкутанолечењеехинококуснихцистајетре.(10)
 –Техникаприступацисти
 –Техникасклерозацијеехинококуснецистејетре
 –Склерозирајућасредства
 –Компликацијесклерозацијеехинококуснихцистајетре
4.7.Перкутанализаорганскихконкременатажуцнекесе(5)
 –Индикацијезаперкутанулизуконкременатажучнекесе
 –Техникаприступажуцнојкеси
 –Агенсизализуконкремената
 –Компликацијеперкутанелизеконкременатажучнекесе
5. ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА У ТЕРАПИЈИ И

СТРИКТУРАГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГТРАКТА(1,5месеци)
5.1.Дилатацијастриктураједњака(20)
 –Техникаприступастриктуриједњака
 –Механизамдилатације
 –Дилатацијабалонскимкатетером
 –Дилатацијапластицномилиметалномпротезом
 –Компликациједилатацијестриктуреједњака
5.2.Дилатацијастриктурапилоруса(5)
 –Индикацијезадилатацијустриктурепилоруса
 –Техникаприступастриктурипилоруса
 –Дилатацијабалонскимкатетером
 –Дилатацијапластичномилиметалномпротезом
 –Компликацијекоддилатацијестриктурепилоруса
5.3.Дилатацијастриктуранаанастомози(10)
 –Индикацијезадилатацијустриктуранаанастомози
 –Техникаприступастриктури
 –Дилатацијабалонскимкатетером
 –Дилатацијапластицномилиметалномпротезом
 –Компликациједилатацијестриктуренаанастомози
5.4.Дилатацијастриктурадуоденума(5)
 –Индикацијезадилатацијустриктурадуоденума
 –Техникаприступастриктури

 –Дилатацијабалонскимкатетером
 –Дилатацијапластичномилиметалномпротезом
 –Компликациједилатацијестриктурадуоденума
5.5.Дилатацијастриктураколонаиректума(10)
 –Индикацијезадилатацијустриктураколонаиректума
 –Техникаприступастриктури
 –Дилатацијабалонскимкатетером
 –Дилатацијапластичномилиметалномпротезом
 –Компликациједилатацијестриктуреколонаиректума

ПРАКТИЧАНДЕО
Неопходан број процедура којемора кандидат ( полазник )

самурадитиутокутренинга,поддиректнимнадзоромментора:
1.Перкутанебиопсијеутораксу  10
2.Перкутанебиопсијеуабдоменуикарлици 20
3.Перкутанедренажеутораксу  10
4.Перкутанедренажеуабдоменуикарлици 30
4а.Перкутанедренажепсеудоцистапанкреаса 10
5.Перкутананефростома   30
6.Антерограднопостављањеуретералне

протезе(катетерскеиметалне)   10
7.Перкутанатранслуминалнадилатација

стенозауретераиуретре    20
8.Перкутанасклерозацијацистебубрега 5
9.Перкутановађењеконкременатаканалног

системабубрега     5
10.Ретрограднатрансуретералнадилатација

простатебалонскимкатетером   5
11.Перкутанатрансхепатичнахолангиографија

(ПТЦ)      20
12.Перкутанадренажажучнихводова  15
13.Перкутанолечењебилијарнихстриктура 10
14.Перкутаноодстрањивањежучних

ресткалкулусакрозканал„Т”дрена   5
15.Перкутанасклерозацијасимплексцистајетре 10
16.Перкутанолечењеехинококуснихцистајетре.10
17.Перкутанализаорганскихконкремената

жуцнекесе     5
18.Дилатацијастриктураједњака  20
19.Дилатацијастриктурапилоруса  5
20.Дилатацијастриктуранаанастомози  10
21.Дилатацијастриктурадуоденума  5
22.Дилатацијастриктураколонаиректума 10

40.Дигестивнарадиологија
(24месеца)

Ужа специјализација из дигестивне радиологије (гастроин-
тестинална и абдоминална радиологија) представља наставак и
продубљивањезнањастеченихутокуосновнеспецијализацијеиз
радиологије. Намењена је оним специјалистима радиологије ко-
јинајвећидеосвоградногвременапроводеублискојсарадњиса
гастроентеролозима и абдоминалним хирурзима.Идеално место
рада ових ужих специјалиста радиологије су Клиницки центри,
КлиницкоболницкицентрииРегионалнеболницеукојимапосто-
ји велика концентрација гастроентеролошкихпацијената, велика
одељењаабдоминалнехирургије,развијенаонкологијаидијагно-
стичкаиинтервентнарадиологија.Оваквицентритребадаимају
врхунскурадиолоскуопремунакојојсеможеспроводитиstateof
theartгастроинтестиналнаиабдоминалнарадиологијаиодговара-
јућистручникадаркојиускладусазаконскимусловимаможеда
обављаменторксетојестедукативнепослове.

Ужа специјализација из дигестивне радиологије траје две
годинеиодвијасеудвефазе.Првафаза јеодређенаклиничким
аспектомиоб ухв ата упознавањекандидата с темељнимклинич-
ким поставкама дигестивних болести  (гастроентеролоским и
хепатобилопанкреасним), дигестивном патоанатомијом и хисто-
патологијомтедигестивномхирургијом.Овуфазуутрајањуод3
месецакандидатпроводиуодговарајуцимклиницкимодељењима
иустановама.Другафазаузеспецијализацијеодређенајеборав-
комирадомкандидатаурендгенодељењимаустановатерцијер-
ног типа које су високо специјализоване за дијагностиковање и
лечењеболестидигестивногтракта.Овафазаукључујепохађање
теоријске наставе, практицан рад, полагање колоквијума и завр-
сногиспита.



Циљужеспецијализацијејеприпремаспецијалистерадиоло-
газарадноместонакомећебитипосвећенрадиолошкојдијагно-
стициилечењуболестидигестивногсистемауодраслихидеце.

А.ПРВИДЕО–КЛИНИЧКИДЕО(трајање3месеца
тј.12седмица)

ПЛАНИПРОГРАМ
1. БОРАВАКНАОДЕЉЕЊУЗАГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈУ

3седмице
 –Присуствовањеузимањуанамнезеистатуса,клиницкојви-

зити,струцнимсастанцима
 –Упознавање саосновнимдигестивнимметодамапрегледа

(лабораторија,ултразвук,ендоскопија
 –Упознавањесаосновнимдигестивнимсимптомимаизна-

цима
 –Упознавањесаургентнимдигестивнимстањима
 –Присуствовањепредавањима
2.БОРАВАКНАОДЕЉЕЊУЗАХЕПАТОБИЛИОПАНКРЕ-

АТОЛОГИЈУ-3седмице
 –Присуствовањеузимањуанамнезеистатуса,клиницкојви-

зити,струцнимсастанцима
 –Упознавање саосновнимдигестивнимметодамапрегледа

(лабораторија,ултразвук,ендоскопија
 –Упознавањесаосновнимдигестивнимсимптомимаизна-

цима
 –Упознавањесаургентнимдигестивнимстањима
3.БОРАВАКНАДИГЕСТИВНОЈХИРУРГИЈИ3седмице
 –Присуствовање састанцима, визитамаиоперацијамапо1

седмицунаодељењимазаезофагогастрицнухирургију,хепатоби-
лиопанкреатицнуиколоректалнухирургију

4.БОРАВАКНАОДЕЉЕЊУЗАДИГЕСТИВНУПАТОХИ-
СТРОЛОГИЈУ3седмице

 –Упознавањесапоступцимаузимањапрепаратазапатоана-
томскуихистопатолоскуанализу

 –Присуствосастанцимаипредавањима

Б.РАДИОЛОШКИДЕО(трајање19месеци)
Овајдеосесастојиодтеоријскенаставеипрактичнеобуке

којеседешавајупаралелно.Преподнепрактичанрадапоподнете-
оријскапредавања.Утокутрајањаовогделапредвидђенисуколо-
квијумикојисуобавезни.Самосаположенимколоквијумимасе
можеполагатизаврснииспит.

I.ТЕОРИЈСКАНАСТАВА
Утокутрајањаужеспецијализацијеполазницитребадастек-

нуследећатеоријсказнањаиз:
1.Анатомијеифизиологије
а.Детаљнаанатомијагастроинтестиналногтракта,дијафраг-

ме,зидаабдомена,подакарлице,перитонеалногпростора, јетре,
слезине,жучнекесеижучнихпутева,панкреасакоришћењемна-
тивногрендгенскогснимка,рендгенскескопије,контрастногсни-
мања,ултразвука,ЦТиМРИ.

б.артеријскаваскуларизацијаивенскадренажасвихделова
гастроинтестиналногтрактаидигестивнихабдоминалнихоргана.

ц.варијацијеусливуартеријеивенемезентерикесупериор,
хепатичкихвенаивенепорте.

д.лимфнадренажадигестивнихоргана
е.анатомскиваријететидигестивнихоргана
ф.основефизиологиједигестивногтракта
2.Уснадупља
а.функцијскипоремећајијезика,неурогенелезије,тумори.
3.Фаринкс
а.функционалнепоремећајегутања,запаљења,тумориипо-

вреде.
б.дивертикулуми,функцијскипоремећајигутања,компреси-

је,запаљења,туморииповреде.
ц.урођенеаномалијефаринкса
4.Једњак
а.Препознатиперфорацијуједњакананативномснимку,кон-

тратсномпрегледу,ЦТу
б.Препознатимегаезофагус,дивертикулум,компресију,фи-

стулу,хијатуснехерније,бенигнестенозе,вариксе,запаљења,ту-
моренаконтрастномпрегледуиЦТу.

ц. Одредити ТНМ стадијум малигних тумора на ЦТу и
ПЕТЦТу

д.Одвојитихируршкиресектабилнеоднересектабилнихту-
моранаЦТу

е.Науцитиосновехирургијеирадиотерапијекарциномаједња-
ка,препознатињиховемогуцекомпликацијеимидзингтехникама.

5.Желудацидуоденум
а. Усвојити најодговарајућији метод радиолошког прегледа

кодсумњенаперфорацијужелуца,упостоперативномтокуикон-
тролианастомоза.

б.Научитимогућностиилимитесвихдијагностичкихмода-
литетаупретходнимстањима

ц.Научитизнаке(наконтрастномпрегледуиЦТу)бенигних
ималигнихтуморауључујућииГИСТ,инфилтративнихпоремећа-
јакаоштојелинитиспластика,улкуснеболести,дивертикулума,
волвулуса.

д.НаучитиЦТпрегледжелуцаидуоденумабирајућинајбо-
љипротоколузависностиодиндикације(сумњенаодређенубо-
лест)

е. Одредити ТНМ стадијум малигног тумора(царцинома и
лимфома)наЦТуиПЕТЦТуукључујућиимогућностресектабил-
ности.

6.Танкоцрево
а. Научити да се изабере најодговарајуцији метод прегледа

танког црева у случају сумње на различита стања: опструкција
танкогцрева,запаљенскеболести,перфорација,исхемија,карци-
ном,лимфом,карциноид,постоперативнопраћење.

б.Научитиограниченостисвихметодапрегледаупоменутим
стањима.

ц.Научитидасепрепознајуутокупасажетанкогцреваиен-
тероклизеследећепромененатанкомцреву: стеноза, задебљање
набора слузнице, ендофитичне локализованеформације, улцера-
ције,значајнеангулацијелумена,компресијенатанкоцрево,ди-
вертикулуми,фистуле

д.Научитидасеоткријуследећеболеститанкогцревапри-
ликомпасажеиентероклизе:карцином,полип,полипоза,лимфом,
карциноид, ГИСТ, Кронова болест, потирадијационе промене,,
малротације,Мекелов дивертикулум, дивертикулоза, лимфоидна
хиперплазијатерминалногилеума,унутрасњехерније

е.НаучитикакосеизводиЦТпрегледтанкогцреваукљуцују-
цииЦТентероклизу.Научитикакодасеоткрије:прелазназонато
јестместоосптрукцијеутанкомцреву,малитумортанкогцрева(
карцином,лимфом,карциноид,стромалнитумор),пнеуматозази-
да, васкуларно проширење и захватање, повећање дензитетаме-
зентеријумскогмасногткива,дупликационациста,малротација).

ф.Научитидасеодредиузрокопструкцијетанкогцревана
ЦТу (адхезија, странгулација, интусусцепција, волвулус, унутра-
шњаиспољашњахернија),дасепрепознајуњиховекомпликације,
дасеидентификујукритеријумизахитнухируршкуинтервенцију.

г.ДасеупознасамогућомулогомМРауиспитивањутанког
црева.

7.Колониректум
а.Научитидасеодрединајодговарајућирадиолошкиметод

испитивања дебелог црева у односу на болест на коју се сумња
(опструкција,волвулус,дивертикулитис,тумор,запаљенскеболе-
сти,перфорација,постоперативнаевалуација,

б.Научитилимитесвакеметодезаиспитивањедебелогцрева
ц.Научитидасенаиригографијипрепознају:аномалијеро-

тациједебелогцрева,мегаколон,дивертикулозаидивертикулитис,
колитиси,фистула,тумориукључујућикарцином,лимфом,ГИСТ,
карциноид,полип,постоперативнестенозе,интусусцепција,исхе-
мијаколона,постирадијационепромене,пнеумоатозаколона

д.НаучитидасенаЦТуоткријуаномалијеротацијеколона,
препознају знаци дивертикулозе и дивертикулитиса, тумора, за-
паљенских болести, исхемије, потирадијационе болести колона,
фистуле, параколицних абсцеса, интраперитонеалних колекција,
пнеуматозеколона,пнеумоперитонеума

е.Дасенаучинормалнаанатомијаидасепрепознанормал-
ниапендиксизнациапендицитисанаЦТуиултразвуку.

ф.ДасенаученаЦТузнацилокалногширењаколоректал-
ногцарцинома(дасепрепознајуувећаниипатолошкиизмењени
лимфничворови,перитонеалнакарциноматоза,метастазеујетри,
опструкција).

г.ДасенаучинаЦТуТНМкласификацијацарциномаколона
х.ДасенаучимогућаулогаПЕТЦТуТНМкласификацији

колоректалногцарцинома



и.Дасенаученајчешћеоперативнетехникекојесекористеу
лечењуколоректалногцарцинома

ј.ДасенаучеиндикацијезавиртуалнуЦТиМРколоноско-
пију

к.Дасенаучезнацизаразликовањерекурентногтуморана-
коноперацијеипостоперативнефиброзенаиригографијииЦТуи
дасенаучимогућаулогаПЕТЦТутоме

л.ДасенаучезнацинаМРИу:пелвиснеианалнефистулеи
абсцеса, аналног царцинома, Кронове болести аналног канала и
њенекомпликације

8.Перитонеумизид
а. Да се науче знаци различитих типова хернија трбушног

зиданаЦТу(ингвиналне,умбиликалне,парастомалне,постопера-
тивне)

б.Дасепрепознатумормезентеријумаидасеодредињегова
локализацијанаЦТу

ц.ДасепрепознамезентеријалнацистанаЦТу
д.Дасепрепознамезентеријалнипаникулитисисклерозира-

јућимезентеритиснаЦТу
е.Дасепрепознајукаракетристикенормалногперитонеума

наултразвукуиЦТу.
ф.Да сепрепознају следећеперитонеалнеболестинаЦТу:

карциноматоза,ТБЦ,лимфом
г.Дасепрепознаслободанилокулираниасцитеснаултра-

звукуиЦТу
9.Крвнисудови
а.ДасепрепознаинфаркттанкогцреванаЦТу
б.Да се  научи да уради и интерпретира ангиографија ме-

зентеријалнихкрвнихсудоваидасеумедаидентификујестеноза
горњемезентерицнеартерије

10.Јетра
а.дасенаучиодређивањесегменатајетреиприпадањеодре-

ђенихпроменаујетрисегментима(премаваскуларнојанатомији
јетре,хепатицнаартерјаивена,венакаваинфериор)

б.дасенаучетипичниултразвучни,ЦТиМРзнацибилијар-
нихциста

ц.дасеначуезнациехинококуснихциста
д.дасенауче знаци задиференцијалнудијагностикуамеб-

ниходпиогенихабсцесајетре(изглед,ток,лечење,индикацијеза
дренажу)

е.дасенаученајчешћехируршкепроцедуреухирургијијетре
ф.дасенауче знацихемангиоманаултразвуку,ЦТИМРИ,

укјључујућиитипичнеслучајевегигантскиххемангиома,дасена-
учеиндикацијезаЦТиМРИнаконултразвучногпрегледа

г.дасенаучезнацифокалненодуларнехиперпалзијеиаде-
нома на ултразвуку,укључујући и Допллер ултразвук,контрастни
ултразвук,ЦТиМРИ

х. да се науче знацимасне јетре, укључујућии хомогенуи
хетерогену,наултразвуку,ЦТиМРИ(укључујућиинандоутоф
пхасеимагингифатсуппрессионимагес)

и. да се науче знаци накупљања гвожђа у јетри , узроци и
квантификацијанаМР

ј.дасенаучиклиникаипатологијахепатоцелуларногцарци-
нома,главнетехникеииндикацијезалечење(хирурскересекције,
хемотерапија,хемоемболизација,перкутанааблација, трансплан-
тацијајетре)

к.дасенаучезнацихепатоцелуларногцарциноманаултра-
звуку,укључујућиДопплериконтрастниултразвук,ЦТИМР

л.дасенаучезнациметастазаујетринаултразвуку,укључу-
јућииДопплер,ЦТиМР

љ.дасенаучезнацинајчешћихпроменајетреуцирози,ло-
барна атрофија и хипертрофија,регенеративни нодуси, фиброза.
Научитиглавнеузрокецирозејетре

11.Билијарнипутеви
а. да се науче имагинг методе дијагностиковања камења у

жучнојкесижучнимпутевима
б. да се науче знаци акутног холециститиса, укључујући и

емфизематозни холециститис) на ултразвуку, укључујућииДоп-
плер,ЦТИМР

ц.дасенаучеузроцизадебљањазидажучнекесице
д.дасенаучезнацицарциномажучнекесиценаултразвуку,

ЦТиМР
е.дасенаучезнацихолангиокарциномахилусајетре(Клат-

скинтумор)идасенаучезнацињеговихстадијума

ф.дасенаучезнациампуларногцарцинома (папиллаВате-
ри)наултразвуку,ЦТиМРИдасеначињеговадиференцијална
дијагноза

г.научитизнакесклерозирајућегхолангитисанаултразвуку,
ЦТиМРукључујућиМРЦП.Дасенаучиклиника холангиокар-
циномакојаможенастатинатеренусклерозирајућегхолангитиса

х. да се науче основни урођенипоремећаји билијарнихпу-
тева,Царолијеваболест,холедохуснациста(иризикоднастанка
холангиокарцинома)

и.дасенаучеглавнехируршкетехникеулечењубилијарних
путеваинајчешћекомпликације

12.Панкреас
а. Да се научи клиника и патологија акутног и хроничног

панкреатитиса
б.дасенаучипрепознавањекалцификацијаупанкреасуна

нативномснимку,ултразвукуиЦТ
ц.дасенаучезнациекстрапанкреатичнихколекцијаифлег-

монеуслучајуакутногпанкреатитиса
д.дасенаучезнацидукталнихпроменаухроничномпанкре-

атитисунаМРсасекретином
е.дасенаучезнаципанкреаснепсеудоцисте
ф. да се науче знаци панкреасног карцинома (нодуларни и

инфилтративни),наултразвуку,ЦТиМР.Дасенаучиодређивање
стадијумаболести.

г.дасенаучезнациендокринихтумора
дасенаучезнацицистицнихтуморапанкреаса,укључујући

серозне и муцинозне цистаденоме,интрадукталне муцинозне ту-
море,реткецистичнетуморе.

х. да се науче основне хирушке врсте лећења панкреаса и
најчешћекомпликације

13.Слезина
а.дасенаучезнациакцесорнеслезинеиспленозенаултра-

звуку,ЦТиМР
б. да се науче основнуи узроци спленомегалије (лимфом,

портнахипертензија,хематолошкипоремећаји)
ц.дасенаучезнациинфарктаслезиненаултразвуку,ЦТиМР
д.дасенаучеосновниузроцифокалнихлезијаслезине(ци-

ста,ехинококус,метастаза,лимфом,абсцесс,хемангиом)
14.Тра ума
а.дасенаучитехникаЦТпрегледаповређенихособа
б.дасенаучезнацихематомауабдомену,активногкрварења,

паренхимске лацерације, трауматских лезија ГИТа. Да се науче
лимитиутокуЦТдијагностикетра умаГИТа

ц.дасенауче знационихтрауматскихстањакоја захтевају
хитнуемболизацијуилиоперацију

II.ПРАКТИЧНАОБУКА(ТЕХНИЧКООСПОСОБЉАВАЊЕ)
Накрајудвогодишњегусавршавањакандидаттребадапосе-

дујеследећеспособности:
a.дазнаиндикацијеиконтраиндикацијезаизвођењеразли-

читихрадиолошкихдијагностичкихпроцедураудигестивнојра-
диологији

b.даумедапредложиординирајућемдокторуодговарајућу
врступрегледакојаодговараклиничкомпроблемупацијента

c.даумедаодрединајбољумогућуврстуконтрастакојутре-
баприменитиинајбољиммогућиначиндавањаконтрастаузави-
сностиодклиничкогпроблемаиврстеитехникепрегледа

d. да уме да прилагоди протокол радиолошког испитивања
премаклиничкомпроблемупацијента

e.даумедаисконтролишередиолошкетехничарекакобисе
направилинајбољиснимциГИТа

f.даумедаодредиквалитетурађеноградиолошкогпрегледа
ГИТа

g. да зна економску вредност појединих радиолошких пре-
гледаГИТа

h.дазнадозеозрађивањаприразличитимрадиолошкимпре-
гледимаГИТаиризикекојеониносе

Утокупрактичноградакандидаттребаданаучидана:
Нативномснимкуабдомена
 –даумедапрепознаставиположајпацијентананативном

снимкуабдомена
 –дазнатриосновнеиндикацијезанативниснимакабдомена
 – да разуме клиничке индикације за прављење нативног

снимка абдомена и да зна када треба после нативног снимка



учинитидодатнарадиолошка испитивања (УЗ,Контрастно сни-
мање,ЦТ,МР)

 – да зна да препозна пнеумоперитонеум,механички илеус,
функционалниилеус,токсичнимегаколон,гасузидутанкогиде-
белогцревакодинтестиналнеисхемијеинекрозе

 –калцификацијеубилијарнимпутевимаипанкреасу
 –пнеумобилијуигасупортномсистему
Контрастном прегледу једњака,желуца, дуоденума и танког

црева(трајањеобуке5месеци)
 –дазнадаурадиконтрастнипрегледгорњегделаГИТаијед-

ноконтастноиудвојномконтрасту
 –даумедаизабереодговарајућуврстуконтрастазапреглед
 –дазнамогућностииограничењасвакогодовихпрегледа
 –дазнањиховепредностиинедостакеуодносунаендоско-

скипрегелд
 –даумедаурадииинтерпретирапасажутанкогцреваиен-

тероклизу, укључујући и пласирање ентероклизног катетера иза
Трајцовоглигамента

 –даразумезначајистепенкојимтребаиспунитиидистенди-
ративијугетанкогцреваприликомпрегледа

Контрастномпрегледуколонаире ктума(трајањеобуке2ме-
сеца)

 –дазнадаурадииинтерпретирапрегледдебелогцревајед-
ноконтрастноиудвојномконтрасту

 –дазнадапласирастомакатетеркодпрегледаколонакроз
стому

 –дазнадаурадипоуцхографију
 –дазнадаурадииинтерпретирадефекографију (класицно

иМР)
 –дазнаиндикацијеиконтраиндикацијезаиригографију,да

умедаодаберенајбољицонтраститехникуузависностиодкли-
ничкогпроблемапацијента

 –дазнадаурадииинтерпретирапроктографију
Ултразвуку(трајањеобуке3месеца)
 –дазнадаурадиултразвуцнипрегледјетре,жуцнекесе,би-

лијарногстабле,панкреаса,слезинеиГИТа
 –даумедапрепознаретроперитонеланеструктуреидазна

могућностииограничењаултразвучнедијагностикеовогподручја
 –дазнаиндикацијеиконтраиндикацијезаупотребуконтра-

стауулразвучнојдијагнсотици
ЦТу(трајањеобуке5месеци)
 –ДанаучидаурадиЦТпрегледабдоменаидазнадатехни-

купрегледаприлагодиклиничкомпроблемукојисеистражујеили
органукојисепрегледа.

 –дазнадаодредидалијепотребноИВдавањеконтраста
 –да знадаодрединајбољимогућипротокол задавањеИВ

контраста(количину,брзинуивремеснимања)
 – да зна да препозна различите контрастнефазе прегледа (

рану артеријуску, касну артерјску, рану венску, касну венску,) и
њиховеутицајенапроблемкојиседијагностикује

 –дазнадаодредикојијепероралницонтрастнајбољедати
уГИТу зависности одпроблема који сеиспитује (ваздух, вода,
маст,јод,баријум)

 –дастекнеискуствоурадунараднојстаницизамултипла-
нарнуреконструкцијуи3Дреконструкцију

 –дазнадаурадииинтерпретираЦТколоноскопију
МРИу(трајањеобуке2месеца)
 –ДазнадаурадиМРИјетре,билијарнихпутева(укључујући

иМРЦП),панкреасаислезине
 –дазнакојисеконтрастниматеријалимогуприменитиуто-

куМРИпрегледајетреидазнаиндикацијезањиховупојединачну
примену

 –дазнадаурадиМРИпрегледГИТа
 –дастекнеискуствоурадусарандомстаницомзамултипла-

нарнуреконструкцијуи3Дреконструкцију
Интервентнојрадиологији(трајањеобуке2месеца)
 –даумедаурадиперкутаудренажуколекцијауабдоменуи

карлициподултразвукомиЦТом
 –даумедаурадиперкутанубиопсијујетреидругихабдоми-

налнихорганаподултразвукомиЦТом
 –даумедаурадиангиографијуаортеињенихграна
 –даумедаурадиелективнуемболизацијуабдомианнихар-

теријаукрварењуилечењутумора
 –даумедаурадиперкутану гастростомуподрадиолоским

вођењем

 –даумедаурадиперкутанебилијарнеинтервенције
 –даумедапласирабилијарнестентове
 –даумедарадибалондилатцијеуГИТу
 –даумедапласирастентовеуГИТу
 –дазнаиндикацијеиконтраиндикацијезаизвођењенаборо-

јанихинтервентнихпроцедура
Бројпроцедуракојекандидатморасамдаизведеутокудве

године,идаихменторпотписе
 –Ртгпрегледједњака,желуцаидуоденума 500
 –Пасажатанкогцрева   75
 –Ентероклиза    25
 –Иригографија    100
 –Пауцографија    15
 –Дефекографија    15
 –Ултразвучнипрегледабдомена  500
 –ЦТпрегледабдоменаикарлице  200
 –ЦТколоноскопија    25
 –МРИпрегледабдоменаикарлице  75
 –ПеркутанабиопсијаподУЗиЦТ  3
 –ПеркутанадренажаколекцијаподУЗиЦТ 3
 –Ангиографија    3
 –Селективнаартеријскаемболизација  3
 –Перкутанагастростома   3
 –Перкутанебилијарнедренаже  3
 –Билијарнебалондилатације   3
 –БалондилатацијеГИТа   3
 –Билијарнистентови    3
 –СтентовиуГИТ    3
НА КРАЈУ ТРЕНИНГА КАНДИДАТ МОРА ДА БУДЕ

ОСПОСОБЉЕНЗАДОНОШЕЊЕ СЛЕДЕЋИХРАДИОЛО
ШКИХОДЛУКА:

a.Данаучидадонесеиобјасниодлукузаштојеизабраоод-
ређенурадиолошкупроцедуру

b.Даумедаобјаснипацијентумогућере зултатепрегледаи
да научи да одреди је ли пацијент схватиошта преглед значи и
може

c.Данаучидакратко,тачноијасноопишерадиолошкиналаз
d.Даразумеклиничкипроблемкојииспитујеидаумепрема

радиолошкомналазудадонесезакључакодатомклиничкомпро-
блему

e.Даумедапредложидодатнорадиолошкоиликлиничкоис-
питивање

f.Данаучидасвојеналазекорелирасаординирајућимкли-
ничарем

g.Данаучидасвојеналазебраниконзилијарно(гастроенте-
ролог,хирург,патолог,онколог)

41.Дечјаортопедија
(24месеца)

Собзиромнарелативномалибројполазникауоквиру јед-
ног циклуса наставе теоријска настава се доминантно обавља у
видудневнихконсултација,стручнихсастанакаисеминараанеу
класичномеxцатедраоблику.Циљоваквогизвођењатеоријскеи
практичненаставеједасеполазницимаомогућимаксималноса-
владавањеспецифичногпрограмапрактичнихвештина.

ТЕОРИЈСКАНАСТАВА
1.УВОД
ДефиницијаипољерадаДечјеортопедије.
Дијагностикакоднеуромишићноскелетнихоболења.
 –анамнезаиклиничкипреглед
 –радиографскеиосталедијагностичкепроцедуре(ЕХО,ЦТ,

НМР,сцинтиграфија)
 –електродијагностичкепроцедуре
2. ФИЗИОЛОШКЕ И БИОМЕХАНИЧКЕ СПЕЦИФИЧНО-

СТИДЕЧЈЕГСКЕЛЕТА
Раст и развој,васкуларизација,минерализација,зарастање ко-

сти,репарацијаиремоделација.
Статикаибиодинамикалокомоторногсистема
Анализадржањаихода
3. КОНГЕНИТАЛНЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ СКЕЛЕТА,ДИЈАГ-

НОСТИКАИЛЕЧЕЊЕ
Класификацијаконгениталниханомалијаскелета
Нормалневаријацијекостијудечјегскелета,прекобројнекости



Конгениталнеаномалијевратаираменогпојаса
Конгениталнеаномалијеупределулакта
Лонгитудиналнидефицитирадиусаиулне
Конгениталнеаномалијешаке
Развојнипоремећајкука
Дисплазијакукакодадолесцената
Конгениталнаабдукционаконтрактуракукаикосакарлица
Конгениталнилонгитудиналнидефицитфемура
Проксималнифокалнидефицитфемура
Хиполазијаиаплазијафемура
Развојнацоxавара
Конгениталнадислокацијаисублуксацијаколена
Конгениталнеаномалијечашице
Конгениталнилонгитудиналнидефициттибијеифибуле
Конгениталнапостеромедијалнаангулацијатибијеифибуле
Конгениталнепсеудоартрозетибијеифибуле
Дупликациједугихкостију
Постуралнидеформитетистопалаипотколенице
Конгениталнипесеqуиноварус
Конгениталниконвекснипесталовалгус
Тарзалнакоалиција
Конгениталнипесметатарсусварус
Песеxцаватус
Конгениталнедеформацијепрстијустопала
Ураслинокат
4.ИНЕГАЛИТЕТДОЊИХЕКСТРЕМИТЕТА
Лонгитудиналнирастиразвојдугихкостијудоњегекстреми-

тета
Етиологијаинегалитета
Периодиубрзанограстаипредвиђањедужинекостиуодре-

ђеномузрасту
Радиогрефскеметодемерењадужинекостију
Лечење инегалитета,принципи,индикације,предуслови и

контраиндикације
Техникезапродужењекостију
МетодапоИЛИЗАРОВУ
Проблемиикомпликацијеулечењуинегалитетадоњихекс-

тремитета
5.ДИСПЛАЗИЈЕКОСТИЈУДЕЧЈЕГСКЕЛЕТА
Номенклатураикласификацијадисплазија, генетика , етио-

патогенеза, клиничка слика радиографска презентација,лечење и
прогноза

Мултиплаепифизеалнадисплазија
Хемимеличнаепифизеалнадисплазија
Ахондроплазијаихипохондроплазија
Хипофосфатазија
Спондилоепифизеалнадисплазија
Диастрофичнадисплазија
Остеогенесисимперфецта
Идиопатскајувенилнаостеопорозаиостеолиза
Остеопетроза
Пикнодизостоза
Прогресивнадијафизеалнадисплазија
Малореостоза
Инфалнтилнакортикалнахиперостоза
Марфановсиндромиарахнодактилија
Хередитарнаонихо-остеодисплазија
Прогресивнаосифицирајућафибродисплазија
6. МЕТАБОЛИЧКА И ЕНДОКРИНА ОБОЉЕЊА ДЕЧЈЕГ

СКЕЛЕТА –
Мукополисахаридозе
Гауцхер-овообољење
Рахитогенелезијескелета
Хиповитаминозеихипервитаминозе
Хипофизарнипатуљастраст
Гигантизамиакромегалија
Хипопаратиреоидизамихиперпаратиреоидизам
7.ОСТЕОХОНДРОЗЕИСРОДНАОБОЉЕЊА
Легг-Цалве-Пертхесоваболест
Кохлер-овообољењенавикуларнекостистопала
Фраиберг-оваинфаркција
Осгоод-Сцхлаттер-овообољењетибије
Паннер-овообољењехумеруса
Епифизиолизаглавебутнекости

8.ИНФЕКЦИЈЕКОСТИЈУДЕЧЈЕГСКЕЛЕТА
Пиогени остеомијелитис,акутни хематогени остеомијелитис

новорођенчета,
субакутниихроничниостеомијелитис
Салмонелозниостеомијелитис
Туберкулозакоштанозглобногсистема
Гљивичнеивируснеинфекцијекостију
Хроничнагрануломатознаболестдечјехскелета
9. ТУМОРИ И ТУМОРИМА СЛИЧНА СТАЊА ДЕЧЈЕГ

СКЕЛЕТА
Номенклатураикласификацијакоштанихтумора
Клиничка и радиографска презентација,дијагностичке про-

цедуре
Стагинг,принципихируршкоглечења,специфичностиопера-

тивнетехнике
Остеохондромимултиплеегзостозе
Енхондромимултиплаенхондроматоза
Периосталнихондром
Бенигнихондробластом
Хондромиксоиднифибром
Остеидостеомибенигниостеобластом
Фибрознадисплазијаифибрознидефектикости
Остеофибрознадисплазијатибијеифибуле
Анеуризмалнакоштанациста
Уникамералнакоштанациста
Хистиоцитозе
Неурофиброматоза
Адамантином
Остеосарком
Еwинг-овсарком
Хондросарком
Фибросаркомималигнифибрознихистиоцитом
Метастазеукостимадечјегскелета
10.ОБОЉЕЊАЗГЛОБОВАДЕЧЈЕГСКЕЛЕТА
Клничкапрезентацијаидијагностичкепроцедуре
Анализазглобнетечности
Артроскопскепроцедуреудечјемузрасту
Акутнипиогениартритис
Гонококни,Луесниигљивичниартритис
Туберкулозниартритис
Акутнитранзиторнисиновитисзглобакука
Реуматоидниартритис
Гихт
Хемофиличнаартропатија
Дисекантниостеохондритис
Хабитуалналуксацијапателе
Поплитеалнациста
Синовијалнахондроматоза
Пигментнивилонодуларнисиновитис
Хемангиомсиновијалнемембране
Синовијалнисарком
11.ОБОЉЕЊАНЕРВНО-МИШИЋНОГСИСТЕМА
Неуромишићнисистемкаофункционалнацелина
Нивоиоштећењанервно-мишићногсистема
Одговорлокомоторногапаратананеуро-мишићнулезију
Церебралнапарализа
Мијеломенингоцелле
Интракранијалнииинтраспиналнитумори
Спиналнамускуларнаатрофија
Секвелеполиомијелитиса
Хередитарнаспиноцеребеларнаатаксија
Перонеалнамускуларнаатрофија
Опстетрикалнапарализаплеxусбрацхиалиса
Конгениталнамултиплаартрогрипоза
Прогресивнамишићнадистрофија
Конгениталнамиотонија
Миозитиси,супуративни,вирални,паразитарниитрауамтски
Миастенијагравис
12.ОБОЉЕЊАКИЧМЕНОГСТУБА
Номенклатураикласификацијаобољењакичменогстуба
Држање,постуралнидефекти
Неструктуралнасколиоза
Конгениталнасколиозаикифоза
Конгениталналумбосакралнаагенезија



Конгениталнеаномалијеокципиталнеицервикалнекичме
Спондилолистеза
Идиопатскасколиоза,инфантилнаијувенилна
Паралитичнасколиоза
Сколиозакаопоследицадругихобољења
Дисцитис
Калцификацијеинтервертребралногдиска
Хернијацијаинтравертебралногдиска
Склизнутавертребралнаапофиза
13.ПРЕЛОМИИДИСЛОКАЦИЈЕУДЕЧЈЕМУЗРАСТУ
Анатомскеибиомеханичкеспецифичностидечјегскелетаре-

левантнезатрауамтологију
Нормалнафизаиодговордечјегскелетанатра уму
Хируршкерационалеудечјојтра уматологији
Специфичностихируршкихпроцедуранадечјемскелету
Опстетрикалнипреломи
Епифизиолизе,преломипотипузеленегране,торуспреломи

ибендингпреломи
Стреспреломиипатолошкипреломиудечјемузрасту
Синдромзлостављаногдетета
Преломикључњаче
Акромиоклавикуларнадислокацијаипреломилопатице
Преломипроксималногхумеруса
Преломидијафизехумеруса
Супракондиларнипреломихумеруса
Преломилатералногкондилахумеруса
Преломимедијалногепикондилахумеруса
Ишчашење лакта,болна пронација,сублуксација главице ра-

диуса
Преломипроксималнерадијалнефизеивратарадиуса
Преломиолекранона
МонтеггиаиГалеаззипреломи
Преломидијафизерадиусаиулне
Преломииепифизиолизедисталнеподлактице
Преломикостијушаке
Тра уматскалуксацијакука
Преломивратабутнекостиудечјемузрасту
Авулзионипреломивеликогималогтрохантера
Преломидијафизефемура
Преломидисталнефеморалнеепифизе
Тра уматскалуксацијапателесубхондралнипреломиколена
Преломипателе
Преломиинтеркондиларнееминенцијетибије
Преломипроксималнетибијалнеепифизеифизе
Преломиапофизетибијалногтуберкулума
Преломидијафизатибијеифибуле
Преломиунивоускочногзглоба
Преломикостијустопала
Повредекичменогстубаудечјемузрасту
Повредекарлицеудечјемузрасту
Практичнанаставатј.стицањевештина.
1. Овладавање ортопедском пропедевтиком дечјег скелета,

новорођенчета,одојчета,малогдетета,предшколскогишколског
дететаиадолесцента.

Гледа20Асистира10Изводисамостално10
2.Овладавањевизуелизационимдијагностичкимпроцедурама.
Интерпретацијарадиографиједечјегскелета
Гледа50Асистира50Изводисамостално10
Извођењеитумачењеехосонографскогпрегледадечјеглоко-

моторногапарата
Гледа50Асистира50Изводисамостално10
Интерпретација сцинтиграма, ЦТ и НМР налаза на дечјем

скелету
Гледа10Асистира10
ПрактичанрадсаРДГпојачивачемсликеилимобилнимРДГ

апаратомуоперационојсалиузизвођењеартрографијеилицисто-
графије

Гледа10Асистира10Изводисамостално5
3. Оспособљавање за интерпретацију електрофизиолошких

испитивањаудечјемузрастуЕД,ЕМГ,ЕНГ,ЕП
Гледа15Асистира15
4.Пункцијезглобова
Асистира5Изводисамостално5
5.Биопсијелокомоторногапарата
Асистира5Изводисамостално5

6.Ресекцијекостију
Гледа5Асистира5Изводисамостално3
7.Остеопластикеиостеоиндукције
Гледа5Асистира3Изводисамостално2
8.Спољашњафиксација
Гледа5Асистира5Изводисамостално3
9.Ранадетекцијаинеоперативнолечењеразвојногпореме-

ћајакукаРПК
Гледа10Асистира10Изводисамостално10
10.ХируршкорешавањеРПК
Гледа10Асистира10Изводисамостално3
11.Хируршкорешавањеурођенихдеформитетастопала
Гледа10Асистира10Изводисамостално3
12.Хируршкорешавањеурођенихдеформитетапотколенице
Гледа5Асистира5Изводисамостално2
13.Хируршкорешавањеурођенихдеформитетаподлактице

ишаке
Гледа5Асистира3Изводисамостално1
14.Хируршкорешавањедеформитетакодцеребралнепарализе
Гледа10Асистира5Изводисамостално3
15.Корективнеостеотомиједугихкостију
Гледа5Асистира5Изводисамостално2
16.Остеотомијекарлице
Гледа5Асистира5Изводисамостално1
17.ПринципиелонгацијеикорекцијеекстремитетапоИЛИ-

ЗАРОВУ
Гледа10Асистира5Изводисамостално2
18.Апликовањемидераулечењудеформитетакичменогстуба
Гледа10Асистира5Изводисамостално2
19.Оперативнолечењедеформитетакичменогстуба
Гледа5Асистира3
20.Артроскопија
Гледа10Асистира5Изводисамостално1
21.Неоперативнолечењепреломадугихкостијуудечјемуз-

расту
Гледа10Асистира5Изводисамостално5
22.Оперативно лечење прелома дугих костију у дечјем уз-

расту
Гледа10Асистира5Изводисамостално2
23.Лечењепреломаупределулактаудечјемузрасту
Гледа5Асистира3Изводисамостално1
24.Лечењепреломаупределускочногзглобаудечјемузрасту
Гледа5Асистира3Изводисамостално1
25.Микрохируршкиреплантационизахвати
Гледа5Асистира2
26.Трансплантацијамикроваскуларногрежња
Гледа5Асистира2
27.Хируршколечењеакутнихваскуларнихповреда
Гледа5Асистира2
28.Припремапатрљказапротетисање
Гледа5Асистира5Изводисамостално2
29.Пласирањеипраћењеадаптацијенаортопедскапомагала
Гледа5Асистира5Изводисамостално3
30.Применафизикалнетерапијеудечјемузрасту
Гледа10Асистира10

42.Дечјаурологија
(24месеца)

ТЕОРЕТСКИДЕО

ТРАЈЕТРИСЕМЕСТРАПРЕМАСЛЕДЕЋЕМПЛАНУ
НАСТАВЕ

Тематскајединица
Ембриологијадечјегуротракта
Анатомијадечјегуротракта
Физиологијадечјегуротракта
Педијатријскаурорадиологија
Пренаталнауродијагностикаифеталнахирургија
Уринарнаинфекција
Калкулозауротракта
Неонатус са генитоуринарним аномалијама: дијагностика,

нега,третманилечење
Аномалијеброја,положаја,позицијеифузијебубрега
Аномалијеколекторногсистемабубрега



Васкуларнеаномалијебубрега,цисте,полиимултицистицни
бубрези

Аномалијеуретера
Уретероцеле
Мегауретер
Везикоуретералнирефлукс
ПрунеБеллyСy
Екстрофија,аномалијебесикеиклоаке
Уретралнелезије
Континентност и микција, инконтиненција и микционе

дисфункције
Уродинамскадијагностика
Уринарнедиверзије,стоме
иконтинентнирезервоари
Хипоспадијаиеписпадија,интерсекс
Крипторхидизамиварикоцеле
Појамакутногскротума
Тумориудечјојурологији
Туморитестисаиоваријума
Педијатријска ендоурологија : дијагностицке и терапијске

процедуре
Трансплантацијебубрега
Траумагенитоуринарногсистема

ПРАКТИЧНИДЕО

ТРАЈЕСВАЧЕТИРИСЕМЕСТРАПУНОРАДНОВРЕМЕ
Вештина Посматра Асистира Самостално

изводи
Аномалије бубрега, реконструктивна хи-
рургија(ектопични,потковичасти…)

10 5 1

Нефректомија 20 15 3
Хеминефректомија 10 5 2
Туморибубрега 10 5 0
Трансплантацијабубрегаексплантација 15 5 0
Трансплантацијабубрегаимплантација 15 5 0
Васкуларниприступи(ЦВК,АВФ,Схунт) 20 10 5
Пијелопластика 40 20 5
Нефропексија,нефропликација 10 5 1
Пијелотомија 10 5 1
Пијелостома 5 3 1
Нефростома,перкутана 10 5 2
НефролитотомијаЕСWЛ 10 5 0
Перкутаналитолапаксија 5 3 0
Туморинадбубрега 2 1 0
Дупликацијауретера 10 15 2
МегауретерУЦН 40 20 5
Уретеролитотомијаендоскопски 5 3 1
Уретеролитотомијахируршкитретман 5 3 1
ВУРендоскопсколечење 40 20 5
Уретерокутаностомија 20 10 5
Уретероцелаендоскопски 5 3 1
Уретероцелаоперативно 4 2 1
ЕндоскопскоплсирањеивађењеЈЈС 40 20 10
Дивертикулектомијабешике 4 2 1
Екстрофијапримарнареконструкција 4 2 0
Реконструкцијавратабешике 2 1 0
Аугментацијабешике 4 2 0
Субституцијабешике 2 1 0
Редукционацистопластика 2 1 0
Кутанавезикостомија 5 3 1
Цистофикс 40 20 10
Уринарнедиверзије,неконтинентне 20 10 5
Континентне уринарне диверзије, ЦИЦ
стоме

10 5 1

Цистолитотомијаендоскопска 5 3 1
Цистолитотомијахируршкитретман 5 3 1
Туморибесике 2 1 0
Електроресекцијавалвулезадњеуретре 5 3 1
Уретропластика 20 10 5
Меатотомија 10 5 2
Хипоспадиједисталне 30 20 5

Вештина Посматра Асистира Самостално
изводи

Хипоспадијепроксималне 20 15 3
Еписпадије 10 5 0
Интерсекс 5 3 0
Неспустенитестис 50 30 20
Лапароскопијанепалпабилнитестис 20 10 2
Тестиспротеза 10 5 3
Уретроцистоскопија 30 15 5
Уретероскопија 30 15 5
Уродинамика 15 10 5

43.Медицинскацитологија
(12месеци)

Циљужеспецијализацијеједаполазницимаувидуоргани-
зованенаставе  омогући стицање знањаиз свихподручја савре-
менемедицинске цитологијеукључујућињензначајипримену
удиференцијалнојдијагнози,одредјивању клиничког стадијума
болести,изборулечењаиконтролиуспехалечења.

Програм специјализације: Кандидат  ће провести планира-
новременаИнститутузапатологијуМедицинскогфакулетапод
надзоромнадлежногнаставникаусавладавањуосноваузимањаи
техничке обрадецитолошкихипатохистолошкихпрепаратами-
кроскопска дијагностика  – медицинска цитологија  – преглед 25
цитолошкихразмазаизпункционеи25цитолошкихпрепаратаиз
ексфолијативнецитологијеузтеорискапредавања,семинареисе-
минарскедемонстрације.Напредавањимаисеминаримасеобра-
дјујеодговарајућатематикаилипојединачнизанимљивислуче-
јевиузпрегледлитературе.

Табела1
ПЛАНИПРОГРАМУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕИЗМЕДИ
ЦИНСКЕЦИТОЛОГИЈЕ
ОБАВЕЗНИПРЕДМЕТИ П С СД Х ЕЦТС М
Техникаобрадематеријала 7 7 14 2 0,5
Гинеколошкацитологија 28 35 7 70 10 2,5
Ендокринолошкацитологија 28 20 8 56 8 2.0
Хематолошкацитологија 20 18 4 42 6 1,5
Пулмолошкацитологија 20 18 4 42 6 1,5
Уролошкацитологија 12 10 2 24 3,5 1,5
Гастроентеролошкацитологија 10 10 3 23 3,5 1,5
Цитологијакоштанихлезија 10 10 3 23 3,5 1,5

294 40 12
П –предавања
С –семинари
СД –семинарскедемонстрације
Х –сати
ЕСЦТС –бодови
М –месеци

ПОГЛАВЉА

Гинеколошкацитологија

Садржајпредмета
Индикације за цитолошке анализе.Предности, дијагностичке

вредности и клиничка примена цитологије. Врсте узорака, методе
добијања и обраде.Цитоморфологија нормалних ћелија вулве, ва-
гине, врата материце, ендометријума, тубе и оваријума. Цитохор-
монскасликаепителаматерицеодфеталногдобадопостменопаузе,
укључујућиитрудноћу,пуерперијилактацију,каоикодендокрино-
лошкихпоремећајаиприменехормона.Цитохормонскепроменеен-
дометријунма.Цитологијазапаљењаиузрочниказапаљења.Бенигне
пролиферативнепромене.Критеријумидијагнозеидиференцијалне
дијагнозе примарних малигних тумора и њихових предстадијума,
метастазаиметастатскихтумора.Цитолошкаконтролалиеченихбо-
лесница(оперативнизахват,зрачење,хемотерапеутици,хормони).

Ендокринолошкацитологија

Садржајпредмета
Цитодијагностикадојке –Добијањеузорказаексфолијатив-

не претраге. Исцедак. Скарификат. Анализа узорака добијених



пункцијом дојке.Морфолошка слика ткива дојке; фиброцистич-
не промене са и без пролиферације; фиброцистичне промене са
атипијом,суспектнепромене.Запаљенскепромене:субареоларни
абсцес, запаљенске промене (акутна, субакутна, плазмацелулар-
ни маститис, грануломатозна запаљења). Некроза масног ткива.
Цистедојке.Фиброаденоми.Карциномдојке –цитоморфолошке
особинедобро, средњеи слабодиференциранихкарцинома;мо-
гућностсубкласификацијепојединихкарцинома(муцинозни,апо-
крини, медуларни итд.); лобуларни карцином. Изглед озрачених
бенигнихиозраченихмалигнихћелијаупонктатимадојкенакон
поштеднеоперацијеи зрачења..Одређивањеестрогенскихипро-
гестеронскихрецептораидругих,посебнопролиферацијскихобе-
лежја,(Ки67идр.),имуноцитохемијски.Мушкадојка.

Цитодијагностикаштитнежлездеипаратиреоидеје  –Улога
клиничкецитологијеудијагностициболестиштитнежлезде.На-
чинизвођењааспирацијскепункцијештитнежлездеподконтро-
лом ултразвука. Интерпретација цитолошких налаза: познавање
цитолошкихелеменатанепромењенештитнежлездеуразмазуи
променецитолошкихпараметаракодзапаљењаитумора (адено-
ма,Хуертхлеовихтумора,диференцираних,недиференциранихи
анапластичнихкарциномаштитнежлезде,медуларнихкарцинома,
мешанихтумораштитнежлездеилимфома,метастазамалигних
туморауштитнежлездеиметастазакарциномаштитнежлездеу
лимфнечворове).

Хематолошкацитологија

Садржајпредмета
Индикације за цитолошку пункцију костне сржи, лимфног

чвора, слезине и јетре. Нормални развој хематопоетских ћелија
(имунопоеза,мијелопоеза).Диференцијацијаиматурацијаћелија
мијелопоезе(еритропоеза,гранулопоезаитромбопоеза).Морфо-
лошкекарактеристикенемалигнихпоремећајаћелијамијелопоезе
(анемије,аномалијеипоремећајигранулоцита,поремећајимоно-
цитаимакрофага,поремећајиморфологијеибројатромбоцита).
Класификација и морфолошке карактеристике болести матичне
ћелије (апластичнаанемија,изолованааплазијацрвенелозе,ми-
јелодиспластичнисиндром,хрончнимијелопролиферативнисин-
дром).Неопластичнеболестилимфног система:леукемијскиоб-
лицихроничнихлимфопролиферативнихболести,лимфомитипа
ХодгкиниНон-Ходгкин,имунопролиферативнеболести(морфо-
лошка,фенотипска, генотипска и кинетичка обиљежја).Хистио-
цитозе,паразити,„странећелија”(метастатскитумори)укостној
сржи.Акутнелеукемије(класификација,морфологија,цитохемиј-
ске,имунофенотипскеигенотипскекарактеристике).

Пулмолошкацитологија

Садржајпредмета
Начинидобијањаузораказацитолошкуобраду.Запаљенске

болестиплућногпаренхима,хроничнеопструктивнеболести,кар-
циноми плућа. Цитомофологија ћелија респираторног система,
плеуре,осталихинтраторакалнихорганаиткива.Цитологија за-
паљенских и осталих не-туморских промена. Атипија, пролифе-
рације,метаплазијаипремалигнепроменеепителареспираторног
система.Цитодијагностикаплеуралнихизлива.Цитоморфологија
бенигнихималигнихтуморабронха,плућа,плеуре,медијастину-
ма. Цитодијагностика секундарних тумора истих локализација.
Цитодијагностикаупраћењуефектатерапије.

Уролошкацитологија

Садржајпредмета
Цитолошка претрага мокраће  – индикације, техничка при-

премамокраће.Грађауротелаиизгледћелијауротелауседимен-
тумокраће.Бенигнеболестиуротракта –цистебубрега,каменци,
запаљења(акутне,субакутне,хроничне,специфичне-бактеријске,
вирусне,малакоплакија).Хематурија –изгледеритроцитауседи-
менту мокраће. Премалигна стања уротела  – дискариоза. ЦИС,
карцином уротела. Карактеристике папиларних тумора уротела.
Цитодијагностикабубрега,техникапункцијебубрега,изгледтубу-
ларногепителабубрегауседиментумокраће.Бенигнелезије(ци-
сте,апсцеси)итуморибубрега –класификацијаицитолошкека-
рактеристике.Цитодијагностикапростате –запаљење,доброћудне
иатипичнехиперплазије,неоплазмепростате.

Гастроентеролошкацитологија

Садржајпредмета
Дијагностичка вредност цитологије у гастроентерологији.

Врстеузорака(пунктат,брис,испирак)иначинидобијањаматери-
јала(циљаноузпомоћендоскопа,ултразвука,ЦТ-аиЕМ-а).Цито-
морфологијаепителнихћелијаједњака.Запаљнскепромене.Бар-
ретов езофагус. Премалигне лезије и тумори. Цитоморфологија
желудачнихћелија.Запаљнскепромененаћелијамаимогућност
морфолошке идентификације узрочника -Хелицобацтер пyлори.
Атрофични гастритис, интестинална метаплазија, диспластичне
промене. Лимфоми  – МАЛТОМИ. Нормална цитоморфологија
слузницедебелогцрева. Запаљенскепромененаћелијама –бак-
теријске, вирусне и паразитарне етиологије, као и у хроничним
идиопатскимболестимацрева.Малигнеболеститанкогидебелог
цријева(карциноми,лимфоми,ентерохромафилнитумори).

Цитоморфологијазапаљенскихихронично-дегенеративних
променајетре.Примарнииметастатскитумори.

Бенигниималигнитуморипанкреаса(цистаденоми,тумори
ендокриногдела,карциноми).

Цитодијагностикаукоштанозглобнојимекоткивној
патологији

Садржајпредмета:
Основне морфолошке карактеристике ћелија кости: остео-

бласта, остеоцита и остеокласта, хондробласта.Основнеморфо-
лошкекарактеристикећелијасиновије:синовиоцитатипаАиБ.

Основне морфолошке карактеристике других мезенхимал-
нихћелија:фиброцита,фибробласта,липоцита,липобласта,леи-
омиоцита,леиомиобласта,рабдомиоцита,рабдомиобласта,ћелија
пореклаомотачапериферногнерва,хистиоцита.

Основнеморфолошкекарактеристикеметастатскихћелијау
кости.

Цитолошкеособеностипримарнихбенигних,малигнихисе-
кундарних тумора кости. Цитолошке особености примарних бе-
нигних,малигнихисекундарнихтуморамекихткива.Цитолошке
особеноституморусличнихлезијакости.

Цитоморфолошкекарактеристикепунктакасиновије.
Техникаизраде,интерперетацијаизначајтоуцхимпринтци-

тологијеукоштанимимекоткивнимтуморима.ФНАумекоткив-
нимикоштанимтуморима.

44.Клиничкапатологија
(12месеци)

Циљужеспецијализацијеједаполазницимаувидуоргани-
зованенаставе  омогући стицање знањаиз свихподручја савре-
мене клиничкепатологије укључујућињензначајиприменуу
диференцијалнојдијагнози,одредјивањуклиничкогстадијумабо-
лести,изборулечењаиконтролиуспехалечења.

Програм специјализације: Кандидат  ће провести планира-
новременаИнститутузапатологијуМедицинскогфакулетапод
надзоромнадлежногнаставникаусавладавању основаузимања
итехничкеобрадепатохистолошкихпрепарата-30патохистоло-
шкихпрепаратаизодговарајућеобластипатологије.Дозвољеноје
коришћење стручне литературе уз теорискапредавања,  семина-
реисеминарскедемонстрације.Напредавањимаисеминаримасе
обрадјује  одговарајућа тематика  или  појединачни  занимљиви
случејевиузпрегледлитературе.

ПЛАНИПРОГРАМУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗКЛИНИЧКЕПАТОЛОГИЈЕ

ПРЕДЛОЖЕНЕОБЛАСТИ П С СД Х ЕЦТС М
Патологија гастроинтестинал-
ногтракта

110 5 5 280 40 12

Педијатријскапатологија 110 5 5 280 40 12
П –предавања
С –семинари
СД –семинарскедемонстрације
Х –сати
ЕСЦТС –бодови
М –месеци



ИЗАБРАНЕОБЛАСТИ

ПЕДИЈАТРИЈСКАПАТОЛОГИЈА

Феталнаперинатална,неонаталнаидечјапатологија.Патоло-
гијазапаљња,малигнихепителнихтумора,леукемијаилимфома.

ПАТОЛОГИЈАГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГТРАКТА

Начин узимања и врсте  узорака у ГИТ-у. Техника обраде
сандардним методама, замрзнути препарати, разна бојења, иму-
нохистохемијске анализе. Патологија једњака, запаљења, према-
лигнелезијеитумори.Променеужелуцу,запаљења,премалигене
лезије,малигниепителнитумории малигнилимфоми.Промене
утанкомидебеломцреву.Запаљенскепромене,бактеријскевиру-
снеипаразитарнеихроничнеидиопатксеболестицрева,Малигни
тумоританкогидебелогцрева.Променеујетри.Запаљења,при-
марниисекундарнитумори.Патологијажучнекесе,запаљењаи
малигнелезије.Променеуендокриномиегзокриномпанкреасуи
неуроектодерамлнитумори.

1.Клиничкаимунохемија
(12месеци)

Проходност имају: дипломирани фармацеути-медицински
биохемичариспецијалистимедицинскебиохемијеидипломирани
фармацеутиспецијалистимедицинскебиохемије.

Остваривањепрограма:
УизвођењутеоријскенаставеучествоваћенаставнициФармаце-

утскогиМедицинскогфакултета,каоипризнатистручњациизпраксе
I.Путемтеоријскенаставекрозпредмете:
 –ОдабранапоглављаизИмунологије
 –Имунохемија
 –Имунохемијскеметоде
II. Обављањем обавезног стажа у лабораторијама у рефе-

рентнимустановамаподруководствомименованихментора.
III.Самосталнимрадомкандидата:израдасеминарскихрадова,

учешћеурадионицама,решавањезадатихпроблема,анализаслуча-
јеваизпраксе,коришћењестручнелитературеиИнтернета,итд.

IV.Израдомспецијалистичкогексприменталнограда

ПЛАНУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Трајањеспецијализације12месеци/60ЕСПБ
теоријсканастава

15ЕСПБ
специјалистичкистаж

30ЕСПБ
израдарада
15ЕСПБ

Предмет часови/ЕСПБ месеци/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
ТеоријсканасТава–3месеца
ОдабранапоглављаизИмунологије 12ч/3ЕСПБ
Имунохемија 20ч/5ЕСПБ
Имунохемијскеметоде 28ч/7ЕСПБ
Укупно 60ч/15ЕСПБ
1ЕСПБ=4часа:
специјалисТичкисТаж–6месеци
Клиничкаимунохемија 6м/30ЕСПБ
1ЕСПБ=35раднихсати≈1раднанедеља
специјалисТишкирад–3месеца 15ЕСПБ
укупноЕСПБ 15 30 15

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
I.Теоријсканастава
Одабранапоглављаизимунологије –12часова=3ЕСПБ
Ћелијеиткиваимунскогсистема.Мембранскиантигениће-

лијаимунскогсистема.Уродјениистечениимунитет.Ефекторни
механизмихуморалног ићелијскипосредованогимунитета.Бо-
лестипреосетљивости.РеакцијепреосетљивостипосредованеIgE
антителимаАутоимуностиаутоимунскеболести.Туморскианти-
гени и имунски одговор на туморе. Трансплантациони антигени
и имунски одговор против трансплантата. Имунодефицијенције:
уродјенеистечене.

Имунохемија –20часова=5ЕСПБ
Антигени –врсте(природни,синтетски,Т –зависнииТ-не-

зависни,суперантигени,егзогенииендогени),имуногени,хапте-
ни. Антигенске детерминанте. Молекулска структура антитела.
Организација и рекомбинација гена за имуноглобулине.Изотип-
ске, алотипске и идиотипске детерминанте имуноглобулина.Ди-
стрибуција и биолошкефункције различитих класа имуноглобу-
лина.Рецепторизаимуноглобулине.Криоглобулини.Структурна
и хемијска основа реакције антиген-антитело. Комплемент. Кла-
сичнипутактивације.Алтернативнипутактивације.Солубилнии
мембранскимолекуликојирегулишуактивацијукомплемента.Би-
олошкефункције комплемента.Рецептори за комплемент.Дефи-
цијенције компонентикомплемента, регулаторнихпротеинаком-
плементаирецепторазакомплемент.Главнихистокомпатибилни
комплекс(MHC).ОткрићеиособинеMHCгена.Структураиекс-
пресијаMHCмолекула.Структурнаосновавезивањапептида за
MHCмолекуле.СтруктураТћелијскогрецептора(TCR).Цитоки-
ни –општеособине;рецепторииантагонистицитокина;болести
посредованецитокинима.

Имунохемијскеметоде –28часова=7ЕСПБ
Добијање поликлонских антитела  – имунизација, путе-

ви имунизације, дозе антигена, адјуванси. Добијање моноклон-
ских антитела  – технологија хибридома. Примена моноклон-
ских антитела ин виво и in vitro. Изоловање и пречишћавање

имуноглобулина  (преципитација амонијум сулфатом, гел фил-
трација, јоноизмењивачкаи афинитетнахроматографија). Зонска
електрофореза. SDS-PAGE (вертикалнаи хоризонтална).Western
blot.Имунопреципитација мембранских протеина. Реакције пре-
ципитације у гелу (радијална имунодифузија, двострука имуно-
дифузија). Имуноелектрофореза (класична, ракетна и унакрсна).
Реакцијеаглутинације(директнааглутинација,пасивнааглутина-
ција,инхибицијааглутинације).Одређивањеукупнехемолитичке
активностикомплемента (CH50тест).Одређивањеконцентраци-
је активностипојединачнихкомпонентикомплемента.Тестфик-
сације комплемента. Тестови са радиоактивним обележивачима
(RIA, IRMA,RIST,RAST).Карактеристикеиподеласавремених
имунотестова. Методе са имунофлуоресцентним обележивачима
(имунохистохемија,имуноцитохемијаипроточнацитофлуориме-
трија). Методе са ензимским обележивачима (ELISA, ELISPOT,
ћелијскаELISA,имуноензимске техникебојења ткиваићелија).
Детекцијаимунскихкомплексауткивимаибиолошкимтечности-
ма. Тестови који се раде пре трансплантације (HLA типизација,
микроцитотоксичнитест,унакрсноспаривање,мешаналеукоцит-
нареакција).Методемолекуларнебиологијеуимунохемији (хи-
бридизацијаDNKиRNK,хибридизацијаинситу,реакцијаланча-
ногумножавања –PCR).

II.Специјалистичкистаж –6месеци
Клиничкаимунохемија –6месеци=30ЕСПБ
Биохемијске методе  – Турбидиметријске (Биурет,Танин...),

таложне(PEG,TCA...),електрофоретске(геликапиларнаEF)
Физикохемијскеметоде –Осмотскадифузијазаконцентрова-

њебиолошкихузорака;Гелфилтрацијанаразличитимколонамаи
колекцијафракција; Јоноизмењивачкаиафинитивнахроматогра-
фијанаразличитимтиповимаколона

Имунохемијске методе- Преципитационе (RID, имунонефе-
лометрија,имунотурбидиметрија,RIAидр.);Аглутинационе(La-
tex,Rose-Waaler,CH50);Имуноензимске (ELISA, варијантеEIA)
и ензимске (специфични супстрати); Имунохемилуминисцентне
(ECLA);Варијантеимуноблот техника (Western,Southern,DOT,



идр.);Применаметодауразличитимтиповималабораторијазави-
снооднивоаустановеуздравству.

Имунолошке  – Продукција поликлонских и моноклонских
антитела(комерцијалнаи“homeмade”).

Стандардизацијаиконтролаквалитетарадаубиохемијским
иимунохемијскимлабораторијама(контролнекартеидр.).

Фактори који интереферирају у реакцијама у лаборатори-
скимпроцедурамаињиховотумачењеуклиничкојпатологији.

III.Израдаспецијалистичкограда –3месеца=15ЕСПБ
Кандидат ће израдити оригинални  експериментални рад

премазадатојтеми.

2.Клиничкаензимологија
(12месеци)

Проходност имају: дипломирани фармацеути-медицински
биохемичариспецијалистемедицинекебиохемијеидипломирани
фармацеутиспецијалистимедицинскебиохемије.

Општициљспецијализације:
Разумевањеензимскихпроцесакрозупознавањеструктуре,

физичко-хемијскихикаталитичкихособинаензима,каоиупозна-
вањесафилогенетскимионтогенетскимразвојемткивнихензима,
топологијом и морфометријом ензима. У области дијагностичке
ензимологијеразумевањепатолошкихвредностиензимаињихо-
воучешћеуензимскимпрофилимапојединихоргана,анаоснову
познавањапроцесатранспортаирасподеле,каоиелиминације.

Специфичнициљевиспецијализације
 –познавањефизиолошкекласификацијећелијскихензима
 –познавањемеханизамаизласкаиекстрацелуларнераспо-

делећелијскихензима
 –разумевањеодабираиутврђивањаензимскогпрофилаор-

ганаисерумскогензимскогпрофила
 –познавањезначајаензимскогпрофилазадијагностиковање

обољењапојединихоргана
 –познавањегенетскогполиморфизмаиурођенихметаболич-

кихгрешака
 –познавањепринципаиметодаензимскеанализеипрактич-

напримена
Исходспецијализације
После завршене  уже специјализације из клиничке ензимо-

логијеће:
1.Познаватиструктуру,физичкеихемијскеособинеензима
2.Познаватикаталитичкеособинеензимаимеханизмедело-

вања
3.Знатиначинеодређивањаензимскеактивности,условеод-

ређивањакаоидапостављаипримењујесвеврстепоступака
4.Познаватиначинерасподелеиелиминацијеензима
5.Процењиватиначинодабираензимазаутврђивањеензим-

скогпрофилаоргана

6.Знатикојисуензиминајспецифичнијиизашто,
7.Познаватри  ензимске профиле код различитих обољења

каоизначајаностпреклапањаензимскихпрофила
8.Знатипринципеитехничкоизвођењелебораторијскихме-

тодауобластиензимскеанализе
9. Знати методолошку евалуацију аналитичких метода у

областиензимскеанализеуодносуна:
 –прецизноститачност
 –референтнеметодеистатистичкопоређењеметода
 –унутрашњуконтролуквалитетаиспољашњупроценуква-

литета
 –аналитичкуспецифичностианалитичкуосетљивост
 –интерферујућефакторе
10.Знатимедицинскуевалуацијуензимскихтестоваимето-

данаоснову:
 – процене (препознавање могућих утицаја  поређењем са

претходним вредностима, патолошког профила ре зултата, екс-
тремнихвредностиитд)

 –коришћењареферентнихвредности(утицајстарости,пола,
начинаживота,итд,каоивредностизаодлучивањеиграничних
вредности)

 –лонгитудиналнеевалуацијетокаобољењаипраћењатера-
пије;критичнеразлике

 –препознавањакомбинацијаналазакојисутипичнизаобо-
љења

 –стратегије испитивањауодносунапостављенеклиничке
захтеве

 –лабораторијскихизвештајасаевалуацијомналаза
11.Знатипринципеосигурањаквалитетарада
12.Битиоспособљендапрактикујеконтинуиранумедицин-

скуедукацију(КМЕ)
 –изучавањемипраћењемлитературе
 –консултацијамасаколегама
 –посећивањемнаучнихистручнихсастанака
 –израдомнаучнихистручнихрадоваисавладавањемизла-

гањаистих
Остваривањепрограма:
УизвођењутеоријскенаставеучествоваћенаставнициФар-

мацеутскогиМедицинскогфакултета,каоипризнатистручњаци
изпраксе

I.Путемтеоријскенаставекрозпредмете:
 –Уводуензимологију
 –Клиничкаензимологија
II.Обављањемобавезногстажаулабораторијамареферент-

нихустановаподруководствомименованихментора.
III.Самосталнимрадомкандидата:израдасеминарскихрадова,

учешћеурадионицама,решавањезадатихпроблема,анализаслуча-
јеваизпраксе,коришћењестручнелитературеиинтернета,итд.

IV.Израдомспецијалистичкогексприменталнограда

ПЛАНУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Трајањеспецијализације12месеци/60ЕСПБ

теоријсканастава
15ЕСПБ

специјалистичкистаж
30ЕСПБ

израдарада
15ЕСПБ

Предмет часови/ЕСПБ месеци/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
ТеоријсканасТава–3месеца
Уводуензимологију 30ч/5ЕСПБ
Клиничкаензимологија 60ч/10ЕСПБ
Укупно 90ч/15ЕСПБ
1ЕСПБ=6часова:Уводуензимологију;Клиничкаензимологија
специјалисТичкисТаж–6месеци
Клиничкаензимологија 6м/30ЕСПБ
1ЕСПБ=35раднихсати≈1раднанедеља
специјалисТишкирад–3месеца 15ЕСПБ
укупноЕСПБ 15 30 15

ПРОГРАМСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
I.Теоријсканастава
УВОДУЕНЗИМОЛОГИЈУ –30часова=5ЕСПБ
Уводу ензимологију.Протеини: састави структура; техникепречишћавањапротеина;  ковалентна структурапротеина;  троди-

мензионална стуктура протеина;  Структура, физичке и хемијске особине ензима.Каталитичке особине ензима.Кинетика ензимски
катализованих реакција; Супстратна специфичност; стереоспецифичност, геометријска специфичност;  Реверзибилност ензимских
реакција;Засићењеензима  супстратом; Мichaelis-Мentenovaкинетика;Мултисупстратне ензимскереакције: пинг-понгмеханизам;



секвенцијалнимеханизам;Коензимиипростетичкегрупе:струк-
тураифункција;Класификацијаиноменклатураензима.Инхиби-
ција ензима: типовиинхибиције;практичнапримена;Алостерна
контролаензимскеактивности;Ензимскаспецифичност:активно
место;Механизмикатализе:примериензима:лизозим,серинпро-
теазе, глутатион редуктаза;Одређивање каталитичке активности
ензима. Ензимска анализа. Ензимско имуноодређивање. Биоло-
шкиматеријалзаензимскуанализу.Реагенсизаензимскуанализу.
Изборреферентневеличине заизражавањеактивностиензимау
биолошкимматеријалима.

КЛИНИЧКАЕНЗИМОЛОГИЈА –60часова=10ЕСПБ
Принципи дијагностичке ензимологије: генетски полимор-

физамиизоензими,филогентескиионтогенетскиразвојткивних
ензима, топологија и морфометрија ензима, физиолошка класи-
фикацијаћелијскихензима,излазакиекстрацелуларнарасподела
ензима;елиминација.Принципиутврђивањаензимскихпрофила.
Ензимикодхепатобилијарнихобољења:структураифункцијаје-
тре;ензимизаоткривањеобољењајетре,диференцијалнадијагно-
заобољењајетренаосновупроценепроменауензимскомпрофи-
лу.Применаодређивањаензимаугастроентерологији:пљувачне
жлезде,панкреасигастроинтестиналнитракт.Ензимикодсрча-
них обољења; примена  дијагностичких тестова; златни стндард
и сурогат тестови; осетљивост и специфичност; избор  дијагно-
стички значајних ензима (креатин киназа, CK-MB, изоензими и
изоформе; лактат дехидрогеназа и изоензими; аспартат амино-
трансфераза;изоензимBBгликогенефосфорилазеб);структурни
протеинии другипротеини срчаногмишића:миоглобин, тропо-
нински комплекс; тропомиозин;миозин лаких и тешких ланаца;
Исхемијскасрчанаобољења;дијагностиканаосновуодређивања
ензима;стратегијадијагностиковањаакутногинфарктамиокарда;
променесерумскихензима последијагностичкихитерапијских
процедура;променеензиманаконхируршкихинтервенција; Ен-
зимикодобољења скелетнихмишића; промене ензима кодмио-
патија;ензимикодмускуларнедистрофије;Ензимскепроменекод
инфламаторнихитоксичнихмиопатија;значајизоензимакреатин
киназеумиопатијама;променедругихсерумскихензима.Ензими
кодобољењакостију;биохемијскимаркериметаболичкогпроме-
на кости: алкална фосфатаза као маркер остеобластне активно-
сти,  изоформе алкалнефосфатазе;Тартарат резистентна кисела
фосфатазакаомаркеростеокласнеактивности;Остеопороза;дру-
гаобољењакостију:применаензимскихидругихтестова;Ензи-
микодмалигнихобољења;Амилазаидругипанкреасниензими;
гликолитички ензими; кисела фосфатаза и простатични специ-
фичниантиген; алкалнафосфатаза;  гама-глутамилтрансфераза;
5-нуклеотидаза; изоензимBBкреатинкиназе; глукозилтрансфе-
раза; терминална деоксинуклеотидил трансфераза; тимидин ки-
наза; лизозим; ткивни ензими; Ензими код бубрежних обољења
и  обољења  уринарног тракта: уринарни ензими;  серумски ен-
зимикодбубрежнихобољења:разлозиизменесерумскеанзимске
активности;  понашање различитих ензима;. Значај одређивања
ензима у трудноћи.Цереброгени ензими. Ензими код повреда и
постоперативних стања.Ензимиудругим телеснимтечностима:
плеурална,перитонеална,перикардијалнаисиновијалнатечност,
салива,желудачнисадржај;фецес;семиналнатечност,вагинална
течноститд.Генетскиполиморфизамиурођенеметаболичкегре-
шке:методеоткривањаиизучавањаметаболичкихобољења;кла-
сификација урођених метаболичких грешака; примери поједних
метаболичкихпоремећаја:метаболизмааминокиселина,угљених
хидрата,циклусаурее;мукополисахаридозе;липидозе;другипо-
ремећаји.

II.Специјалистичкистаж –6месеци
Специјалистички стаж се обавља у  лабораторијама  у ре-

ферентним установама под руководством именованих ментора,
а у сарадњи са  клиничким тимовима и другим контактима са

корисницималабораторијскихуслуга,учествовањем наклинич-
кимсеминаримаидискусијамаоклиничкимслучајевима.

Специјализантморадаовладаследећимзнањимаивештинама:
Принципи кинетике ентимски катализованих реакција. Од-

ређивање Michaelis-Mentenove константе. Препознавање значај-
ностиреакцијенултогреда.Оптимизацијаусловазаодређивање
ензимске активности.Препознавањеврстеинхибиције.Примери
ензимске анализе: одређивање активности ензима, концентра-
ције супстратапомоћу ензима, ензимскоимуноодређивање (ода-
брани примери). Примена Warburgovog оптичког теста: приме-
ри једностепене и вишестепених ензимских реакција. Анализа
услова IFCC оптимизоване методе. Анализа услова одређивања
на аут оматском анализатору. Одређивање активности лактат де-
хидрогеназе. Одређивање активности трансаминаза. Одређива-
ње активности гама-глутамилтрансферазе.  Анализа изоензима:
електрофоретски, топлотноминактивацијом,имуноинхибицијом:
пример изоензима алкалне фосфатазе. Одређивање каталитичке
активностиимасенеконцентрацијекреатинкиназе.Одређивање
амилазе. Одређивање панкреасне амилазе. Одређивање липазе.
Одређивање ацилхолин-ацилхидролазе (sCHE). Одређивање ки-
селеипростатичнефосфатазе.Одређивањеглукоза-6-фосфатде-
хидрогеназе.Применахемолизатахуманихеритроцитазаанализу.
Анализа ензима у другим телесним течностима (урин, ликвор).
Одређивање свих других ензима везаних за дијагностиковање
обољењапоједнихорганаобрађенихутеоријскојнастави.

III.Израдаспецијалистичкограда –3месеца
Кандидатћеизрадитиоригиналниексперименталнирадпре-

мазадатојтеми.

3.Лабораторијскаендокринологија
(12месеци)

Проходност имају: дипломирани фармацеути специјалисти
медицинскебиохемије, дипломиранифармацети-медицинскиби-
охемичариспецијалистимедицинскебиохемије.

Циљспецијализације
Стицањеспецифичнихзнањаивештинакрозупознавањено-

вихдостигнућауобластилабораторијскеендокринологијеимоле-
куларнедијагностике.

Исходспецијализације
Наконзавршенесубспецијализацијеизлабораторијскеендо-

кринологијекандидатће:
1. Знати примену нових лабораторијских дијагностичких

процедурауодносуна:
 –Ранооткривањеиепидемиологијуендокриногобољења.
 –Дијагнозузависноодлокализацијеендокриногпоремећаја.
 –Применуфункционалнихтестова.
 –Примењенутерапију.
2.Битиоспособљендапрактикујеконтинуиранумедицинску

едукацију(КМЕ):
 –изучавањемипраћењемлитературе
 –посећивањемнаучнихистручнихсастанака
 –израдомипрезентацијомнаучнихистручнихрадова
Остваривањепрограма:
I.Путемнаставекрозпредмете:
 –Клиничкаенокринологија
 –Лабораторијскаендокринологија
 –Молекуларнагенетика
II.Обављањемстажауспецијализованимлабораторијамаре-

ферентнихустановаподруководствомименованихментора.
III.Самосталнимрадом кандидата: израда семинарских ра-

дова,анализаслучајеваизпраксе,коришћењестручнелитературе,
интернета.

IV.Израдомспецијалистичкогексприменталнограда

ПЛАНУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Трајањеспецијализације12месеци/60ЕСПБ

теоријсканастава
15ЕСПБ

специјалистичкистаж
30ЕСПБ

израдарада
15ЕСПБ

Предмет Часови/ЕСПБ месеци/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
ТеоријсканасТава–3месеца
Лабораторијскаендокринологија 50ч/10ЕСПБ
Клиничкаендокринологија 15ч/3ЕСПБ



теоријсканастава
15ЕСПБ

специјалистичкистаж
30ЕСПБ

израдарада
15ЕСПБ

Предмет Часови/ЕСПБ месеци/ЕСПБ месеци/ЕСПБ
Укупно 75ч/15ЕСПБ
1ЕСПБ=5часова:
специјалисТичкисТаж–6месеци
Лабораторијскеендокринологија 6м/30ЕСПБ
1ЕСПБ=35раднихсати≈1раднанедеља
специјалисТишкирад–3месеца 15ЕСПБ
укупноЕСПБ 15 30 15

ПРОГРАМУЖЕСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
I.Теоријсканастава
УизвођењутеоријскенаставеучествоваћенаставнициФар-

мацеутског иМедицинског факултета и признати стручњаци из
праксе.

Лабораторијскаенокринологија –50часова=10ЕСПБ
 –Аутоимуностендокринихобољења.
 –Педијатријскалабораторијскаендокринологија
 –Лабораторијскаендокринологијамалигнихстања.
 –Геријатријскалабораторијскаендокринологија.
 –Лабораторијскадијагностикаургентнихстања.
 –Лабораторијскадијагностикаумалигнитету.
 –Лабораторијскапроценаефикасностихируршкихзахвата.
Клиничкаендокринологија –15часова=3ЕСПБ
Специјална поглавља неуроендокринологије. Веза између

хормона и других сигналнихмолекула (неуротрансмитера, вита-
мина, онкогена); имуног и ендокриног система. Поремећаји ен-
докриногсистема(ендокринахипо-ихиперфинкција);синдроми
вишка хормона код хормонске терапије; не-ендокрина обољења.

Применахормонаиселективнихмодулатораутерапијине-ендо-
кринихобољења.

Молекуларнагенетика –10часова=2ЕСПБ
 –Геномикаипротеомикауендокринологији.
 –Молекуларнаосновагенетскихендокринопатија.
II.Специјалистичкистаж –6месеци=30ЕСПБ
Тестовизаиспитивањехипоталамусно-хипофизнефункције:

козинтропински/брзи ACTH стимулациони тест, инсулин хипо-
гликемијскитест,леводопа тест, аргинининфузионитест,GnRH
тест,кломифенскитест, тестускраћивањаводе, тестоптерећења
водом. Поремећаји раста : GHRH, GH секретагоге (GHS), GH,
IGF1,IGF2,инсулинињиховирецептори –GHRHR,GHSR,GHR,
IGF1R, IGF2R, INSR.Малигнитети : секретински тест, калцијум
тест,пентагастринтест,TPO,TSH-R,гастрин,вазоактивниинте-
стиналниполипептид, холецистокинин, прогестеронскии естро-
генскирецептори.Пренаталнадијагностика:hCG,димерниинхи-
бинА,феталнифибронектин,PAPP.

III.Израдаспецијалистичкограда –3месеца=15ЕСПБ
Кандидатћеизрадитиоригиналниексперименталнирадпре-

мазадатојтеми.




