ЦИЉЕВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА „ЗДРАВСТВЕНА НЕГА“

1. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

2. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
• Увод у здравствену негу.
• Принципи здравствене неге и
подела здравстене неге.
• Задаци здравстене неге
• Структура процеса здравствене
неге
• Документација здравствене неге,
уношење података, начин бележења
података.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

• Метод рада у здравственој нези,
појам метода и методологије.
• Основи истраживачког рада и
метода научноистраживачког рада у
здравственој нези.
• Процес здравствене неге као
истраживачка метода.
• Медицинска сестра као члан
истраживачког рада.
• Прикупљање података и
утврђивање потреба за негом.
• Извори података, методе
прикупљања података, основни
подаци, циљани подаци.
• Сестринска анамнеза, процена
функционалног стања, процена
здравственог стања, идентификација
субјективних и објективних
података.

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ

ПРЕДАВАЊА





Упознати се са основним принципима и поделом здравствене неге.
Упознати се са историјом здравствене неге.
Разумети и упознати се са основним задацима здравствене неге.

ВЕЖБЕ




Разумети структуру процеса здравствене неге
Упознати се са начином вођења документације здравствене неге и начином
уношења података.

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ


ПРЕДАВАЊА





ВЕЖБЕ
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Разумети метод рада у здравственој нези и методологију рада у пракси
медицинске сестре.
Упознати се са основним принципима истраживачког рада и методама
научноистраживачког рада у здравственој нези.

Овладати методологијом прикупљања података и утврђивања потреба за
негом.
Упознати се са основним изворима података и методама прикупљања
података.
Разумети основне елементе сестринске дијагнозе.

3. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

4. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

• Примерна здравствена заштита.
• Значај здравствене неге у
примарној здравственој заштити.
Мултисекторска сарадња.
• Организација сестринске службе
по принципима примарне
здравствене заштите.
• Сестринска анамнеза, процена
функционалног стања,
идентификација субјективних и
објективних података, порвера
података, утврђивање потреба за
негом.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ

ПРЕДАВАЊЕ




Упознати се са организацијом примарне здравствене заштите.
Разумети принципе организације сестринске службе по принципима
примарне здравствене заштите.

ВЕЖБЕ



Упознати се са методологијом постављања сестринске дијагнозе и
документовањем података.

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ

• Процес здравствене неге.
• Утврђивање потреба за негом
(физичке, функционалне,
психосоцијалне потребе, методе
испитивања потреба, извори
података, прикупљање података).

ПРЕДАВАЊА




Упознати се са фазама процеса здравствене неге.
Упознати се са планирањем неге и извођењем планираних активности.

• Циљеви и планирање, примери
општих и специфичних циљева,
краткорочних, средњерочних и
дугорочних.
• Практични примери везе циљева са
сестринском дијагнозом и
колаборативним проблемом са
програмом неге и са евалуацијом.

ВЕЖБЕ





Овладати методологијом планирања неге.
Овладати вештином израде програма неге.
Упознавање са основним принципима евалуације у оквиру планирања неге.
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5. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

6. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ

• Документација здравствене неге,
документација процеса здравствене
неге, врсте и начин спровођења
здравствене неге.
• Документација као основа за
вредновање и награђивање. Значај
документације у истраживачком
раду медицинских сестара.

ПРЕДАВАЊА




Научити како се води документација здравствене неге.
Разумети значај документације у истраживачком раду медицинских
сестара.

• Критеријуми за планирање.
• Примена принципа планирања у
пракси.
• Разумевање карактеристика рада
здравствене неге, начин
евидентирања плана.

ВЕЖБЕ




Упознати се са применом принципа планирања у пракси.
Разумети карактеристике рада здравствене неге и начин евидентирања
плана.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

• Образовање и стручно
усавршавање кадрова за здравствену
негу.
• Начин израде планова за стручно
усавршавање. Традиционални и
савремени модели усавршавања.

ПРЕДАВАЊА

• Фазе спровођења процеса
здравствене неге, формирање тимова
за негу, нивои реаговања.
• Планирање кадрова према
сложености и деликатности послова,
учешће студената у спровођењу
здравствене неге у наставним
базама.

ВЕЖБЕ

ЦИЉЕВИ
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Упознавање са основним начелима образовања и стручног усавршавања
кадрова за здравствену негу.
Овладати методологијом израде планова за стручно усавршавање кадрова
за здравствену негу.

Упознати се са фазама споровођења процеса здравствене неге и начином
формирања тимова за негу болесника.
Упознати се са начином планирања кадрова према сложености и
деликатности послова везаних за негу болесника.

7. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

8. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

• Значај здравствене неге у
васпитању младих генерација на
здрав начин живота.
• Најчешћи проблеми младих и
начин њиховог превазилажења.

ПРЕДАВАЊА

• Начин формулисања циљева у
васпитању младих генерација.

ВЕЖБЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

• Здравствена нега старих лица,
физиолошке, функционалне и
психосоцијалне промене у старости.
• Најчешћи здравствени проблеми
старих. Однос према старима и
друштвена брига.
• Начин формулисања циљева неге
код старих особа.

ЦИЉЕВИ





ВРСТА
НАСТАВЕ

Упознавање са значајем здравствене неге у васпитању млађих генерација и
њеним утицајем на здрав начин њиховог живљења.
Упознавање са најчешћим проблемима младих и проналажење начина
њиховог превазилажења.
Разумети начин формулисања циљева у васпитању младих генерација.

ЦИЉЕВИ


ПРЕДАВАЊА

ВЕЖБЕ
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Упознавање са значајем здравствене неге старих лица и са физиолошким,
функционалним и психосоцијалним променама у старости.
Упознавање са најчешћим здравственим проблемима старих особа.



Разумети начин формулисања циљева здравствене неге код старих особа.

9. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

10. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

• Здравствена нега у спречавању
кардиоваскуларних обољења.
• Фактори ризика за настанак
кардиоваскуларних болести. Улога
медицинске сестре у едукацији
кардиоваскуларних болесника.

ПРЕДАВАЊА

• Здравствена нега оболелих од
кардиоваскуларних болестипрактични примери.

ВЕЖБЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ЦИЉЕВИ







ВРСТА
НАСТАВЕ

Упознати се са здравственом негом оболелих од кардиоваскуларних
болести.
Упознати се са најважнијим параметрима у обољењима кардиоваскуарног
система.
Упознати се са најважнијим факторима ризика за настанак болести
кардиоваскуларног система.
Разумети улогу медицинске сестре у нези болесника са кардиоваскуларним
болестима.
Овладати вештином препознавања фактора ризика за настанак
кардиоваскуларних болести.

ЦИЉЕВИ

• Здравствена нега у спречавању
малигних оболења, фактори ризика.
• Програми за спречавање појаве и
рано откривање малигних болести.

ПРЕДАВАЊА




Упознавање са здравственом негом оболелих од малигних болести.
Упознавање са методама раног откивања и спречавања малигних болести.

• Здравствена нега у спречавању
малигних оболења-практични
примери.

ВЕЖБЕ



Разумети улогу медицинске сестре у нези болесника са малигним
болестима.
Упознати се са најважнијим факторима ризика за настанак појединих
малигних болести.
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11. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

12. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ

• Здравствена нега у спречавању
саобраћајног трауматизма и повреда
на раду.
• Развијање саобраћајне културе.

ПРЕДАВАЊА



Упознати се са здравственом негом у саобраћајном трауматизму и
повредама на раду.

• Здравствена нега у спречавању
саобраћајног трауматизма и
попвреда на раду-практични
примери.

ВЕЖБЕ



Разумети улогу медицинске сестре у здравственој нези саобраћајног
трауматизима и повреда на раду.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

• Здравствена нега код оболелих од
бубрежних болести.
• Фактори ризика за настанак
бубрежних болести. Улога
медицинске сестре у отркивању
бубрежних болесника.

ПРЕДАВАЊА

• Здравствена нега оболелих од
бубрежних болести-практични
примери.

ВЕЖБЕ

ЦИЉЕВИ
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Упознавање са здравственом негом оболелих од бубрежних болести.
Упознавање са најважнијим параметрима код оболелих од бубрежних
болести
Упознавање са основним принципима лечења оболелих од бубрежних
болести.
Разумети улогу медицинске сестре у нези оболелих од бубрежних болести.
Упознати се са основним принципима дијететског режима код болесника
на хемодијализи.

13. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

14. НЕДЕЉА

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НЕДЕЉА
НАСТАВЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
• Основни принципи реанимације
болесника.
• Шок-клинички знаци.
• Улога медицинске сестре у
реанимацији животно угрожених
болесника-практични пример.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
• Организација сестринске службе у
хоспиталним условима по
принципима здравствене неге.
• Формирање болесничких јединица,
тимова за негу, класификација
болесника по систему прогресвне
неге.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ


ПРЕДАВАЊА




ВЕЖБЕ



ВРСТА
НАСТАВЕ

Разумети улогу медцинске сестре у реанимацији животно угрожених
болесника
Упознати се са основним принципима лечења шокних стања као и са
терапијом анафилактичког шока.

ЦИЉЕВИ

ПРЕДАВАЊА



Научити основне принципе организације сестринске службе у хоспиталним
условима по принципима здравствене неге.

ВЕЖБЕ



Упознати се са начином формирања болесничких јединица и тимова за
негу болесника.

ВРСТА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ


ПРЕДАВАЊА
15. НЕДЕ
ЉА

Упознавање са клиничким и лабораторијским карактеристикама шокних
стања.
Упознавање са основним принципима реанимације животно угрожених
болесника.

• Основи здравствене неге у
педијатрији, интерној медицини
инфектологији, хирургији,
гинекологији, акушерству и
психијатрији.
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Упознати се са основним принципима здравстеве неге у појединим гранама
медицине.

•Анализа различитих система
здравствене неге у зависности од
патологије.

ВЕЖБЕ
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Овладати методама здравстевене неге у зависности од одговарајуће
патологије.

