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Циљ предмета: Стицање знања о савременим 
стремљењима у здравственој нези и оспособљавање 
студената за примену Процеса здравствене неге.

Исход предмета: Оспособљеност студената за примену 
Процеса здравствене неге у различитим дисциплинама 
здравствене неге; у  дефинисању стандарда и процени 

квалитета здравствене неге; као и у примењивању 

теорија и теоријских модела у сестринској пракси. 

Сагледавање пожељних, морално позитивних особина 

личности бабице.

Методе наставе: Предавање са дискусијом, 
демонстрација, увежбавање, индивидуални рад, 
групни рад.



Документација здравствене неге, заједничка и издвојена 

сестринска документација

Циљеви здравствене неге.

Потребе за негом, модели потреба за негом, утврђивање 

потреба за негом.

Разлике и повезаност дијагноза неге и медицинских 

дијагноза.

Теоријске основе процеса здравствене неге

Дијагнозе неге и колаборативни проблеми.

Планирање у здравственој нези, издвајање приоритета.

Садржај предмета:

1

2

3

4

5

6

7



Планирање програма неге. 

Налози лекара и сестрински налози. 

Сестринска деонтологија.

Евалуација исхода неге. 

Врсте, начин евалуације и њено документовање.

Стандарди, критеријуми и нормативи у здравственој нези. 

Реализација програма неге. 

Теорије и теоријски модели у сестринству 

Сестринска етика.
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Посебне етичке и правне дилеме у сестринству.15



Процес здравствене неге је

научно заснован систем рада

медицинске сестре бабице,

усмерен на идентификовање и

решавање потреба појединца,

породице и заједнице за негом,

које произлазе из њихових

реаговања на здравствене

проблеме и друге ситуације у

вези са здрављем.

(Милена Тијанић, 2010.)

Процес здравствене неге



Структура Процеса здравствене неге:

I Утврђивање потреба за негом

II Постављање дијагноза неге и     

колаборативних проблема

III Планирање неге

IV Реализација неге

V Евалуација
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Теорије и теоријски модели:



Бољу организацију рада,успешнију 

контролу и смањење грешака.

Правилну и бољу поделу у оквиру 

службе здравствене неге. 

Рационалну расподелу средстава за рад.

Објективно вредновање сестринског 

рада.

Заштиту медицинских сестара од 

неоснованих оптужби. 
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Стандарди, критеријуми и нормативи:

Примена стандарда омогућава сестринској служби:



I. Сестринска етика утврђује вредносне критеријуме доброг

људског деловања и исправног понашања м. с. у

комплексном процесу бриге и неге болесника.

II. Термин „сестринска деонтологија“ обухвата етичка

начела и правне прописе исправног понашања и доброг

деловања сестара у комплексном процесу бриге за

човека/болесника, корисника здравствене заштите.

I. Најчешће неразрешене велике и вечите етичке дилеме су:

✓ Еутаназија

✓ Одавање професионалне тајне

✓ Прекид трудноће

Сестринска етика:
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