Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У НЕУРОЛОГИЈИ
Наставник: : Гордана Теофиловски-Парапид
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:положен испит из Неурологије
Циљ предмета
Стицање знања и вештина у препознавању симптома и знакова неуролошкох обољења и
овладавање вештинама како би могао да их примени самостално или као члан тима у циљу превенције
неуролошких болести, дијаностичких поступака и примене процеса здравствене неге у неурологији.
Исход предмета
Студенти ће знатида кроз здравствену негу обављају послове струковне медицинске сестре у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пријем ургентних стања у неурологији, прикупљање података, процена стања (GCS-гласгов кома скала
и NIHS-скала неуролошког дефицита), сестринска пријемна листа; Примена ургентне терапије,
тромболитичке терапије; Процена стања код витално угрожених неуролошких болесника и програм
здравствене неге; Процена покретљивости–односно независности у изођењу задатака из области
самозбрињавања (Бартел индекс скалом); Специфичности у комуникацији код поремећаја говора;
Процена могућности гутања и жвакања; Контрола микције, тренинг мокраћне бешике, једнократна
катетеризација, стимулација код ретенције; Контрола дефекације, примена адекватних мера код
поремећаја;
Практична настава
Промене положаја у постељи, устајање болесника, трансфер, примена корективних
положаја; Припрема болесника за дијагностичке методе у неурологији: радиолошке (РТГ, ЦТ),
електрофизиолошке ( ЕП, ЕЕГ, ЕМНГ), ултразвучне, магнетна резонанца, лумбална пункција;
Опсервација и помоћ у извођењу телеметриск ЕЕГ праћења болесника са епилепсијом; Мини-Ментал
теста за време и после напада.
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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

15

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

колоквијум-и

15

..........

поена

50

семинар-и
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

