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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 



ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА

 Здравствена нега у онкологији је предмет од изузетног значаја за

студенте сестринства јер својим садржајем доприноси свеобухватном

образовању сестара о здравственој нези оболелих од малигних болести,

које представљају један од највећих јавноздравствених проблема у свету.

 Са око 18,1 милиона новооболелих и 9,6 милиона смртних случајева у

2018. години и проценом да ће до 2040. године број новооболелих

достићи 29,5 милиона, карцином ће постати водећи узрок смрти и

најзначајнија препрека продужетку животног века у свим земљама света

у 21. веку.



 У Србији се сваке године дијагностикује око 37.000 новооболелих и

21.000 смртних случајева од малигних болести. Србија се и даље налази

међу земљама са највећом стопом морталитета од рака у свету.

 Студенти сестринства, будуће струковне медицинске сестре и техничари,

треба да буду спремне/и да одговоре овом изазову и активно се укључе у

мултидисциплинарно збрињавање оболелих од малигних болести на

свим нивоима здравствене заштите, како у Србији, тако и широм света.



ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Стицање стручног знања и усвајање вештина студената у области 

здравствене неге у онкологији и онколошке здравствене заштите.

Усвајање холистичког приступа у раду са оболелима од малигних 

болести. 



ИСХОД ПРЕДМЕТА

Студенти ће бити оспособљени и стећи ће вештине за:

 примену стандарда процеса здравствене неге у онкологији на основу 

препознавања општих и специфичних потреба пацијената,

 активну партиципацију у дијагностичким и терапијским процедурама у 

онкологији,

 руковођење тимом здравствене неге у хоспиталним условима, уз 

поштовање професионалних и етичких принципа,

 реализацију здравствено - васпитних интервенција и едукације оболелих 

од малигних болести и чланова њихових породица. 



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава 

Општи проблеми и потребе онколошких болесника (смањена отпорност 

организма, бол, пирексија, крвављење, ограничена покретљивост, 

промена интегритета коже и слузокоже...); 

Партиципација струковне медицинске сестре у неинвазивним и 

инвазивним дијагностичким процедурама у онкологији;

 Терапијски приступи у онкологији;

Специфичности неге болесника на хемиотерапији (припрема болесника и 

породице, специфичности и токсични ефекти цитостатске терапије, 

компликације);



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Сестрински аспект рада у збрињавању хитних стања у онкологији; 

Локализација малигнитета и специфичности неге болесника; 

Палијативно збрињавање (појам, етички принципи, стандарди); 

Психосоцијални приступ онколошком болеснику (психосоцијално 

реаговање, адаптација, стратегије превладавања); 

Сестринске интервенције у рехабилитацији онколошких болесника; 

Партиципација медицинских сестара у тиму за едукацију и подршку 

оболелима и члановима њихових породица.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Практична настава

Организација онколошке службе;

Упознавање са процедуром пријема и отпуста пацијената, значајем првог 

контакта и квалитетне интерперсоналне комуникације;

Учешће медицинске сестре у скрининг процедурама (мамографија, 

Папаниколау тест, хемокулт тест, клинички преглед дојки и тестиса, 

самопреглед дојки, коже); 

Практична примена процеса здравствене неге и вођење сестринске 

документације; 



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Партиципација медицинске сестре у припреми и збрињавању болесника 

и материјала, као и у самом извођењу дијагностичких и терапијских 

процедура у области онкологије;

Специфичности у нези болесника на радиотерапији. 

Примена принципа неговања болесника на хемиотерапији. 

Стерилни блок. 

Руковање цитотоксичним агенсима и лична заштита медицинског 

особља, болесника и околине.

Практичне импликације супортивних техника у раду са онколошким 

болесницима.



НЕДЕЉНИ

ФОНД ЧАСОВА И НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Недељни фонд часова: предавања 2 часа, практична настава 2 часа.

Наставне методе: интерактивна настава, предавања, вежбе, семинарски 

рад, практични рад, колоквијум, самосталне активности, консултације.



ОЦЕНА ЗНАЊА

Предиспитне обавезе поена

активност у току предавања 10     

активност на вежбама 10

колоквијуми 20    

семинарски рад 10

провера практичног рада 20  

Испит-усмени 30  

МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100  
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ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШНО СТУДИРАЊЕ


