
   БИ4.  ГЕРИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

Предмет се налази у  четвртом семестру као изборни премет у подручју 

сртуковна медицинска сестра. Недељно има 1 час предавања и 1 час вежби.  

Предмет носи 3 ЕСПБ бодова.  

Циљ предмета: 

Упознавање студента са фундаменталним и практичним знањима у области 

геријатрије са негом. 

 

 Исход предмета:  

 

Студенти  ће током наставе се упознати са основама геријатрије са неегом 

болесника и стећи основна знања која ће им омогућити практиђни рад са 

геријатријским болесницима. Посебно ће бити оспобљени за разумевање  и 

провођење неге у геријатрији са посебни м освртом на превенцију и провођење 

програма кућног лечења 

 

Услови слушања наставе: 

 

 Да би слушао наставу на овом предмету, студент мора да буде уписан у 

четврти семестар  студијског програма-основне струковне студије 

Облици наставе: 

 Теоријска настава се одржава на Медицинском факултету, док се практичан 

рад одвија у наставној бази  Медицинског факултета КЦ Крагујевац-интерна 

клиника. 

 

Вештине: 

 

 Узимање података о току болети  – анамнеза 

 Техника припреме болесника за дијагностичке процедуре 

 Нега геријатриских болесника   

 

 

 

Наставне јединице по недељама:  

 

  

 1. НЕДЕЉА НАСТАВЕ  

Предавање 

наставна 

јединица 1 

Увод у геријатрију проф.др.С.Коцић  19.02.2013 од 08 до 09.30 

(Анатомска сала) 

Историјат геријатрије  

Социијални проблеми геријатриских болесника 

 Кућна нега старих 



 

Вежбе Нега и исхрана старих  19.02.2013. од 10 до 10.45 

Анализа енергетских потреба у старости  вежбе -Интерна клиника 

ендокринологија асс.др.В.Младеновић 

 

 2. НЕДЕЉА НАСТАВЕ   

Предавање 

наставна 

јединица 2 

Старост и поремећај хомеостазе воде и соли у старих 26.02.2013 Од 

08.45 до 9.30.проф.др. Милета Поскурица  

Вежбе Нега и исхрана старих 21.02.2012 од  10.45 до 11.30 

Енергетски унос течности  вежбе организује нефрологија 

проф.дрМ.Поскурица 

  

 3. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 1 

Цереброваскуларне болести старих проф.Г.Тончев 05.03.2013 од 08 

до 09.30 (Анатомска сала) 

 

Хемиплегиа 

Екстрапирамидни поремећаји 

Органски психосиндром 

вежбе Нега  болесника након CVI Клиника за неурологију 05.03.2013 од  

10.до 11.30 организује проф.др.Г.Тончев 

Нега болесника код лезије екстрапирамидног синдрома 

Кућна нега након CVI 

 4. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 2 

Болести срца доц.др.Г.Давидовић12.03.2013  од 

08.до.08.45Анатомска сала 

Миокардитис 

Акутни инфакт срца 

Срчане мане 

Хронична миокардиопатија 

вежбе Нега  болесника након акутног инфаркта миокарда вежбе од.10.до 

11.30 12.03.2013 организује доц.др.Г.Давидовић 

Нега болесника код хроничне микардиопатије 

Кућна нега срчаних болесника 

Принципи дијагностике у кардиологији 

 4и 5. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 3 

Болести периферних крвних судова проф.др.М.Томашевић од. 

19.03.2013 од 08.45 до.09.30. Анатомска сала 

Артеријски систем 

Венски ситем 



Лимфни систем 

Вежбе Задаци и обавезе струковне сетре код болесника обољем 

периферних кр вних судова вежбе19.03.2013 од 10. до 11.30. 

организује проф.др.М.Томашевић 
Преевенција лезија периферног крвотока 

Значај физичке активности у превенцији  обољења периферних 

крвних судова 

 6. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 4 

Серумски липиди и атеросклероза доц.др.М.Радовановић 

26.03.2013 од 08.до 08.45 Анатомска сала 
Значај исхране у регулкацији липидног статуса 

Значај физичке активности у регулацији липидног статуса 

Вежбе Задаци и обавезе струковне сетре код болесника са израженом 

атеросклерозом  од 10. до 11.30. организује доц.др.М.Радовановић 

 

 

 6 и 7 НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 5 

Болести плућа  Доц.др.Иван чекеревац 02.04. 2013 од 08.45 до 09.30 Анатомска 

сала 
ХОБП 

Хроничне рестриктиивне болести плућа 

Вежбе Аеросол терапија Вежбе од  27.03.2012. 10.00 до 10 45 Клиника за 

пулмологију 

Припрема болесника за спирометрију 

Кућна нега респираторних болесника оранизује 02.04.2013. 

доц.др.Иван Чекеревац 
 

  

 8. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 1 

Болести ендокриних жлезда  09.04.2013 проф.др.А.Ђукић 

Анатомска сала од 08.до 08.45  
Диабетес мелитус 

Вежбе Превенцијаа шећерне болести вежбе Центар за ендокринологију 0д 

10. до 11.30 

Улога едукације дијабетичара'школа за дијабетичаре 

Исхрана дијабетичара09.04.2013 организује асс.др.В.Младеновић 

  9. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 2 

Болести штитасте жлезде 16.04.2013 проф.др.А.Ђукић Анатомска 

сала од 08.45.до 09.30  

Вежбе Припрема болесника за испитивање код обољења штитне жљезде 

Нега болесника код обољења штитне жљезде. Центар за 

ендокринологију16.04.2013 од 10. до 11.30 организује 

асс.др.В.Младеновић 



 

 11. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 4 

Анемије у старих и малигне хемопатије доц.др.П.Ђурђевић  

14.05.2013. Анатомска сала од 08.30 до 09.30 

Вежбе Улога сестре у нези и лечењу хематолошких болесника, дневна 

хематолошка болница, хемиотерапија вежбе организује 

доц.др.П.Ђурђевић 14.05.2013  од 10.00.до.11.30 

 12. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица  5 

Реуматске болести код старих особа доц.др.А.Лучић Томић 

21.05.2013 од 07.30 до 08.30. Анатомска сала 
Специфиччности клиничке слике 

Значај природних фактора у терапији реуматских болести 

Вежбе Едукација реуматских болесника у старости 

Улога бањских терапијских програма у старости 

Рекреација и реуматске болести вежбе оргаиузје доц.др.А.Лучић 

Томић 21.05.2013 од 10.00 до 11.30. 
 

  

 13. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 2 

Болести бубрега доц.др.Дејан Петровић  28.05 20123Анатомска 

сала од 08.30 до 09.30. 

Pyelonephritis 

Тумори бубрега 

Бубрежне колике 

Ту бешике.  

Аденом-Карцином простате. 

Вежбе Специфичности неге код бубрежних болесника Вежбе центар за 

урологију и Нефрологију  28.05.2013 од 10.00 до 11.30.организује 

Доц.др.Дејан Петровић 
Дијализа, принципи, индикације, контраиндикације. 

 14. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 2 

Уролошки проблеми у старости 04.06.2013 доц.др.Д.Петровић од 

07.30 до 08.30 Анатомска сала 
Обољења простате 

 

 10. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 3 

Имуни систем у старих  доц.др ЖељкоМијаиловић 23.04.2013 

Анатомска сала од 07.30.до 08.30  
Проблеми инфекттивних обољења у старости 

Вежбе Проблеми везани за имунолошки систем  старих особа Инфективна 

клиника од 10.00-11-30 организује доц.др.Ж.Мијаилловић 

Мере за побољшање имуних способности старих особа. 



Пад карличних органа 

Слабост пода карлице 

Цистичне тегобе 

Инконтинеција 

Трнсплантација буберга 

Вежбе3 Апликација катетера код уролошких болесника 

Примена вежби код слабости пода карличног дна 

Нега код инконтинеције организује доц.др.Дејан Петровић 

04.06.2013 од 09 до 10.30. 

  

 15. НЕДЕЉА НАСТАВЕ 

Предавање 

наставна 

јединица 1 

Психотични поремећају старих особа проф.др.Г.Михајловић 11.06 

2013 од 08.30.до  09.30 

Органски психо синдром 

Врсте конгнитивних поремећаја у старости 

Вежбе Нега психотичних болесника Клиника за психијатрију11.06.2013.  

од 10.до 11.30. организује проф.др.Г.Михајловић 

Социјални проблеми везани за психијатриске болеснике у старости 

Улога у дијагностици психијатријских болесникa 

Облици наставе 

Настава се изводи кроз предавања, практични рад на вежбама и самостални 

рад студената 

 

 

 

Начин полагања испита и оцењивања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

тестови 25   

колоквијум-и  ..........  

семинари    

Званична литература 

1. Манојловић Д. Интерна медицина, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 1998 

 


