Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Наставник: Јовановић В. Драган
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени испит из Анатомије и физиологије
Циљ предмета
Стицање потребних стручних знања о етиопатогенези, клиничкој слици, дијагностици, терапији и превенцији
интернистичких болести;
Примењивање стечених знања из предклиничких дисциплина са клиничком медицином;
Оспособљавање за примену стечених знања у пракси;
Да студенти стекну потребно знање из области интерне медицине како би се на том темељу могла градити
знања из здравствене неге у интерној медицини.
Да студенте упознају са основним симпатологијом болести у области интерне медицине.
Исход предмета
Да студенти стекну потребно знање из области интерне медицине како би се на том темељу могла градити
знања из здравствене неге у интерној медицини.
Да студенте упознају са основним манифестацијама болести у области интерне медицине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Интерна пропедевтика. Значајни симптоми и знаци. Бол, грозница, синкопа, парализа, промене стања
свести, диспнеа, кашаљ, мучнина, дијареја, асцитес.Хитна стања.
Генетика и генетске болести: генетски аспекти болести, презентација и лечење генетских поремећаја.
Алергологија, клиничка имунологија и реуматологија.Болести неправилне исхране. Болести метаболизма.
Болести срца и крвних судова.Болести респираторног система. Болести бубрега и уринарног тракта.Болести
дигестивног тракта. Болести крви и крвних судова. Болести ендокриног система. Поремећај кости и
минералних материја.
Психоијатријски поремећаји и поремећаји зависности. Нежељене реакције на лекове.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава:

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

поена

активност у току предавања

Завршни испит
10

практична настава

писмени испит
усмени испт

колоквијум-и

20

семинар-и

20

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

