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Циљ предмета
Стицање знања и вештина у препознавању симптома и знакова инфективних обољења и
овладавање вештинама како би могао да их примени самостално или као члан тима у циљу превенције
ширења болести, дијаностичких поступака и примене процеса здравствене неге.
Исход предмета
Студент ће стећи знање и овладати вештинама и специфичностима здравствене негеоболелих од инфективних болести
поштујући мере превенције и заштите премасеби , болеснику и околиниовладаће стандардима спречавања
интрахоспиталних инфекција, спровођења дезинфекције и стерилизације , управљати инфективним отпадом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специфичности здравствене неге у инфектологији. Епидемиолошке карактеристике
инфектиних болести. Мере превенције према болеснику и према околини,сестринске интервенције у потврди дијагнозе
инфективних болести,специфичности у спровођењу исхране и терапије инфективних болести, здравствена нега
оболелих одинфеција ЦНС, респираторних и цревних инфекција, вирусних осипних грозница и др. вирусних болести,
беснила, паротитиса , хеморагијских грозница, хепатитиса, АИДС-а, мононуклеозе,протозоалнихобољења, нематодних
обољења и Лајмске болести.
Практична настава
Правилна тријажа и пријем инфективних болесника.Изолација болесника и организација рада у
карантину. Спречавање настанка и ширења интрахоспиталних инфекцоја, правилно прање руку и кориштења
дезинфекционих средстава и личне заштитне опреме..Поступак иимунизација пацијента повређених потенцијално
бесном животињом. Обрада ране и спровођење заштитекод уједа отровном змијом.Техникаузимања материјала и
поштовање стандарда асепсе за бактериолошке анализе. Припрема болесника за иизвођење ендоскопских,
дијагностичких метода, лумбалне пункције и биопсије јетре.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Предавања, рад у групи, консултације, и семинарски рад.
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

