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ОЦЕЊИВАЊЕ:
Оцена је еквивалентна броју освојених поена (види табеле). Поени се стичу на два начина:
АКТИВНОСТ У НАСТАВИ: На овај начин студент може освојити до 40 поена и то:
40 поена за припремљеност, активност на вежбама.
ЗАВРШНИ ТЕСТ: На овај начин студент може стећи 60 поена.

Завршна оцена се формира на следећи начин:
Да би студент положио предмет мора да оствари минимум 55 поена.

број освојених поена

оцена
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5

55 - 64

6

65 - 74

7

75 - 84

8

85 - 94

9

95 - 100
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сестринство

АУТОРИ
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ПРОГРАМ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА):
УВОД У ЗДРАВТВЕНУ НЕГУ
предавања 1 час
вежбе 1 час





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.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА):

МЕТОД РАДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ НЕЗИ
предавања 1 час






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.

вежбе 1 час





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.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
предавања 1 час





Значај здравствене неге у примарној
здравственој заштити.
Мултисекторска сарадња.
Организација сестринске службе по
принципима примарне здравствене
заштите.

вежбе 1 час





Сестринска анамнеза,
Процена функционалног
стања,идентификација субјективних
и објективних података,
Провера података, утврђивање
потреба за негом.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА):
ПРОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

предавања 1 час







Процес здравствене неге.
Утврђивање потреба за негом (физичке,
функционалне,психосоцијалне потребе,
Методе испитивања потреба,
Извори података,
Прикупљање података

вежбе 1 час





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.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА):
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

предавања 1 час



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

вежбе 1 час






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

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА):
ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
предавања 1 час





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

вежбе 1 час






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.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МЛАДИХ ОСОБА
предавања 1 час




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

вежбе 1 час


Начин формулисања циљева у
васпитању младих генерација.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СТАРИХ ЛИЦА
предавања 1 час






Здравствена нега старих лица,
Физиолошке, функционалне и
психосоцијалне промене у старости.
Најчешћи здравствени проблеми старих.
Однос према старима и друштвена брига.

вежбе 1 час


Начин формулисања циљева неге код
старих особа.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА):

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У СПРЕЧАВАЊУ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ
предавања 1 час





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

вежбе 1 час


Здравствена нега оболелих од
кардиоваскуларних болестипрактични примери.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У СПРЕЧАВАЊУ МАЛИГНИХ ОБОЛЕЊА
предавања 1 час

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

вежбе 1 час
 Здравствена нега у спречавању

малигних оболења-практични
примери.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У СПРЕЧАВАЊУ САОБРАЋАЈНОГ ТРАУМАТИЗМА
предавања 1 час




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

вежбе 1 час
 Здравствена нега у спречавању

саобраћајног трауматизма и
попвреда на раду- практични
примери.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА):
ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГА КОД ОБОЛЕЛИХ ОД БУБРЕЖНИХ БОЛЕСТИ

предавања 1 час





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

вежбе 1 час



Здравствена нега оболелих од
бубрежних болести-практични
примери.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА):
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РЕАНИМАЦИЈЕ БОЛЕСНИКА
предавање 1 час




Основни принципи реанимације
болесника.
Шок-клинички знаци

вежбе 1 час

 Улога медицинске сестре у
реанимацији животно угрожених
болесника-практични пример.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА):
ОРГАНИЗАЦИЈА СЕСТРИНСКЕ СЛУЖБЕ У ХОСПИТАЛНИМ УСЛОВИМА
предавање 1 час


Организација сестринске службе у
хоспиталним условима по принципима
здравствене неге.

вежбе 1 час




Формирање болесничких
јединица,тимова за негу,
Класификација болесника по систему
прогресивне неге.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА):
ОСНОВИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ У ИНТЕРНИСТИЧКИМ И ХИРУРШКИМ ГРАНАМА
предавање 1 час



Основи здравствене неге у
педијатрији, интерној медицини
инфектологији, хирургији. гинекологији,
акушерству и психијатрији.

вежбе 1 час


Анализа различитих система
здравствене неге у зависности од
патологије

недеља

датум

време

место

тип

наставник/ сарадник

П

Увод у здравствену негу

В

Структура процеса здравствене неге

П

Метод рада у здравственој нези

Доц. др.Љиљана Новковић

В

Прикупљање података, извор података, сестринска
анамнеза

ВМС Сања Врањешевић

П

Здравствена нега у примарној здравственој
заштити

В

Сестринска анамнеза у примарној здтавственој
заштити

П

Процес здравствене неге

В

Практични примери везе циљева са сестринском
дијагнозом

ВМС Сања Врањешевић

П

Документација здравствене неге

Доц. др Љиљана Новковић

1

2

3

4

5

назив методске јединице

В

Примена принципа планирања у пракси

Доц. др Иван Чекеревац
ВМС Сања Врањешевић

Доц. др Милан Радовановић
ВМС Сања Врањешевић
Доц. др Иван Чекеревац

ВМС Сања Врањешевић

П

Образовање кадрова за здравствену негу

Доц. др Милан Радовановић

В

Планирање кадрова према
сложености и деликатности послова,учешће

ВМС Сања Врањешевић

6

групе

недеља

датум

време

место

тип

назив методске јединице

наставник/ сарадник

студената у спровођењу здравствене неге у
наставним базама

П

Здравствена нега младих особа.

Доц. др Иван Чекеревац

В

Начин формулисања циљева у васпитању
младих генерација.

ВМС Сања Врањешевић

8

П

Здравствена нега старих лица

Доц. др Љиљана Новковић

8

В

9

П

7

9

В

10

П

10

В

11

П

11

В

Начин формулисања циљева неге код старих
особа.
Здравствена нега у спречавању
кардиоваскуларних болести
Здравствена нега оболелих од
кардиоваскуларних болести- практични
примери.
Здравствена нега у спречавању малигних
оболења
Здравствена нега у спречавању малигних
оболења-практични примери.
Здравствена нега у спречавању саобраћајног
трауматизма
Здравствена нега у спречавању саобраћајног
трауматизма и попвреда на раду-практични
примери

ВМС Сања Врањешевић
Доц. др Милан Радовановић

ВМС Сања Врањешевић
Доц. др Иван Чекеревац
ВМС Сања Врањешевић
Доц. др Љиљана Новковић
ВМС Сања Врањешевић

П

Здравствена нега код оболелих од бубрежних
болести

Доц. др Милан Радовановић

В

Здравствена нега оболелих од бубрежних
болести-практични примери.

ВМС Сања Врањешевић

12

групе

недеља

датум

време

место

тип

назив методске јединице

наставник/ сарадник

П

Основни принципи реанимације болесника

Доц. др Иван Чекеревац

В

Улога медицинске сестре у реанимацији
животно угрожених болесника-практични
пример

ВМС Сања Врањешевић

П

Организација сестринске службе у хоспиталним
условима

Доц. др Љиљана Новковић

В

Формирање болесничких јединица,тимова за
негу

ВМС Сања Врањешевић

П

Основи здравствене неге у интернистичким и
хируршким гранама

Доц. др Милан Радовановић

В

Анализа различитих система
здравствене неге у зависности од патологије

ВМС Сања Врањешевић

13

14

15

ЗТ

групе

