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Услов:положен испит изИнтерне медицине
Циљ предмета
Циљ предмета је:да упозна студенте са организацијом рада на интерним одељењима и делокругом рада сестре са
акцентом на специфичности и предности тимског рада,да оспособи студенте за учешће у дијагностици, лечењу и
рехабилитацији болесника са болестима кардиоваскуларног, ендокринолошког и гастроентеролошког система;
Исход предмета
Студенти ће знати узроке настанка болести, клиничку слику и терапију и самим тим моћи ће предузети превентивне
мере које ће спречити настанак болести. Студентима ће овладати најсавременијим методама у дијагностичким и
терапијским процедурама, као и руковањем апаратима, аудио визуелним мониторима и др.
Садржај предмета
Теоријска настава
Здравствена нега у кардиологији. Дијагностичке и терапијске процедуре.
Здравствена нега у ендокринологији и дијабетологији. Посматрање оболелог.Обим здравствене неге.Организација и
структура тима. Знаци и симптоми.
Здравствена нега у гастроентерологији и хепатологији. Функционална испитивања.Терапијске процедуре, хитна стања.
Здравствена нега оболелих од болести крви и крвних судова.
Здравствена нега болесника оболелих од респираторних болести. Функционална дијагностика, терапија,
рехабилитација. Здравствена нега нефролошких болесника. Хемодијализа, третман оболелог, нега.
Практична настава
Упознавање студената са наставном базом. Дијагностичке методе-сестринско учешће. Терапијске процедуре.
Интезивна нега. Коматозна стања. Интрахоспиталне инфекције. Визите, организације и договори. Организација,
одговорност и стручност. Здравствено васпитање и комуникација. Исхрана и рехабилитација. Документација и
техничка средства.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
Предавање, консултације, вежбе, 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

