
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У 
ИНФЕКТОЛОГИЈИ 

Студијски програм: Струковна медицинска сестра-бабица 
Семестар: Други 
Недељни фонд часова: 2 часа теорије + 4 часа вежби 
ЕСПБ: 8 



ЗНАЧАЈ ИЗУЧАВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 

Инфективне болести су увек актуелне. Многе болести за 
које се сматрало да нестају, поново се враћају 
(туберкулоза...), а појављују се болести за које се раније 
није знало. 



ЗНАЧАЈ ИЗУЧАВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 

Болесници некада и не знају да имају инфективну болест 
(оболели од хепатитиса Б, Ц или ХИВ-а) 

 



ЗНАЧАЈ ИЗУЧАВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 

• Пут који прођу болесници од појаве првих симптома 
болести до постављања дијагнозе и збрињавања на 
Клиници за инфективне болести јасно указује на 
значај и неопходност континуиране примене свих 
расположивих мера личне заштите медицинских 
сестара у раду са болесницима, независно од установе 
у којој раде.  

 



ЗНАЧАЈ ИЗУЧАВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 

Проблем болничких инфекција обавезује све медицинске 
сестре да добро познају и спроводе мере спречавања и 
сузбијања болничких инфекција. 

 



ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

• Стицање знања и вештина у препознавању 
симптома и знакова инфективних обољења. 

• Овладавање вештинама неговања оболелих од 
заразних болести и примене мера превенције 
ширења заразних болести. 



ИСХОД ПРЕДМЕТА 

• Овладавање вештинама и специфичностима 
здравствене неге оболелих од инфективних 
болести кроз примену процеса здравствене 
неге.  

• Овладавање стандардима спречавања 
интрахоспиталних инфекција, спровођења 
дезинфекције и стерилизације, збрињавања 
инфективног отпада.  

• Овладавање мерама личне заштите од 
инфективних болести током радног процеса. 



ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

• Специфичности здравствене неге у инфектологији. 

• Мере превенције и сузбијања инфективних болести. 

• Сестринске интервенције у потврди дијагнозе 
инфективних болести. 

• Специфичности у исхрани и терапији оболелих од 
инфективних болести. 

• Здравствена нега оболелих од инфективних болести. 

• Постекспозициона профилакса инфекција изазваних 
вирусима хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а код здравствених 
радника... 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

• Правилна тријажа, пријем и изолација оболелих од 
инфективних болести. 

• Примена процеса здравствене неге код оболелих 
од инфективних болести. 

• Правила збрињавања инфективног отпада 

• Лична заштита здравствених радника од 
инфективних болести током радног процеса. 

• Техника узорковања материјала за бактериолошке 
и вирусолошке анализе. 

• Поступак у случају изложености потенцијално 
инфективном биолошком материјалу... 


