Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ
Наставник: Перовић Б. Зора
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:положен испит Анатомија и физиологија и Интерна медицина
Циљ предмета
Стицање знања о унапређењу и очувању здравља жена,стицање знања о факторима који утичу на здравље жена,о
физиологији и патологији трудноће, порођају и бабињама,стицање знања о превенцији, лечењу и рехабилитацији
гинеколошких обољења.
Исход предмета
Студенти ће знатида кроз здравствену негу обављају послове струковне медицинске сестре у овој области, нарочито да
раде на унапређењу здравља и спречавању болести, као и планирању породице.Студенти ће знати које мере заштите
треба предузети за очување здравља жене.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специфичности здравствене неге угинекологији и акушерству.Анатомија и физиологијаженских полних
органа.Запаљења и тумори женских полних органа. Ургентна гинекологија.Гинеколошко-акушерске интервенције.
Ендокринологија у гинекологији и акушерству.Нормална трудноћа.Ризичнетруноће. Болести у трудноћи.Савремена
апаратура у породиљиству.Акушерске операције. Епизиотомија, екстракција постељице, ревизија материце, примена
вакум екстрактора и форцепса. Царски рез. Нормалан порођај. Порођајна доба. Фактори порођаја и механизам
порођаја. Савремено вођење порођаја. Диригован порођај, психофизичка припрема за безболни порођај.Бабиње,
физиолошко стање у бабињу. Патолошко стање у бабињу.Планирање породице. Прекид трудноће. Контрацепција.
Стерилизација. Патолошки порођај и порођај у ванболничким условима. Брачни стерилитет. Вештачко оплођење.
Третман малигних болести у гинекологији.
Практична настава
Специфичности организације рада сестринске службе у здравственој заштити жена. Превенција акутних
инфламаторних обољења гениталних органа жене. Улога струковне медицинске сестре у дијагностици, лечењу, нези и
рехабилитацији. Специфичности преоперативне припреме болесница за вагиналне и абдоминалне гинеколошкоакушерске операције. Струковна медицинска сестра и њен допринос у здравственој нези и лечењу малигних обољења
гениталних органа жене.Посебности постоперативне неге. Опште карактеристике здравствене неге у превенцији раних
и касних постоперативних компликација.Значај рада струковне медицинске сестре у организацији саветовалишта за
планирање породицеПорођај и значај сестре код рађања и прве неге детета.
Литература
Проф. др сци. Д. Младеновић., Гинекологија и акушерство, .
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 4

Методе извођења наставе Предавање, консултације, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

20

..........

семинар-и

10

поена

50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

