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СПЕЦИФИЧНОСТ ИЗУЧАВАЊА  

ПРЕДМЕТА

❑ ЦИЉ ❑ ИСХОД

o стицање нових

знања из области  

здравствене неге,

o унапређење и  

осавремењивање  

професионалне  

праксе

 студент је  

оспособљен да  

усвојена знања,  

вештине и ставове

практично примени у  

дијагностици, нези и  

лечењу кроз

смосталан и тимски

рад.



ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

 Увод у здравствену негу

 Принципи здравствене неге

 Систми здравствене заштите

 Функције савремене болнице

 Организација здравствене неге

 Опсервација пацијента, процена стања и  
утврђивање потреба за негом

 Интервенције у нези током дијагностике,  
лечења, рехабилитације

 Антисепса и асепса

 Примена лекова

 Прва помоћ и здравствена нега у хитним и  
критичним стањима



НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ  

ТОКОМ ВЕЖБИ

 Комуникација и први контакт сапацијентом

 Болесничка јединица и болеснича постеља

 Планирање интервенција на радиолошком одељењу

 Трансфер болесника

 Интервенције у нези

 Виталне функције: процена, мерење и евидентирање

 Дезинфекција и стерилизација у пракси

 Припрема за рад у асептичним условима

 Примена парентералних лекова

 Кардиопулмонална и церебрална реанимација

 Примена завоја и завојног материјала

 Радиолошка дијагностика у јединицама за интензивно  

лечење и негу



ФУНДАМЕНТАЛНА ЗНАЊА

 Збрињавање  
корисника
здравствене заштите  
је
колаборативно(сарад  
ничко), где више
здравствених
професионалаца  
раде заједно и имају  
заједнички циљ  
(добар здравствени  
исход) за  
корисника/пацијента

 Један од предуслова  
успешног
функционисања
здравствених тимова  
је: стицање
фундаменталних
знања, током  
образовања кадрова  
за здравствене
професије



САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 Нарастајуће демографске промене структуре  
становништва и

 Глобални недостатак кадрова за здравствене  
системе, неминовно зхтева реорганизацију
здравствених система и нове приступе у
образовању кадрова за савремене  
здравствене системе

 Тимским радом / колаборативном праксом,  
могуће је одговорити на бројне проблеме у  
здравству



ЗА УСПЕШАН ТИМСКИ РАД НЕОПХОДНО ЈЕ  

АДЕКВАТНО ПРИПРЕМИТИ ЗДРАВСТВЕНЕ  

ПРОФЕСИОНАЛАЦЕ.

ЈЕДАН ОД НАЧИНА ЈЕ И  ИЗУЧАВАЊЕ БАЗИЧНИХ

МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИНА , КАО И  

ДИСЦИПЛИНА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ.



1. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ

ЗАШТИТИ

• ПАТРОНАЖА

• НЕГА У КУЋИ И КУЋНА НЕГА

• НЕГА ЗДРАВОГ ДЕТЕТА

• НЕГА ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ

ДИСЦИПЛИНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ



ПРИНЦИПИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Представљају обавезне  
смернице како што

боље решити
здравствене и друге  
проблеме пацијента

1. ХУМАНОСТ

 Не површност

 Не бахатост

 Не равнодушност
2. ПОШТОВАЊЕ

ЛИЧНОСТИ

Личност а не “Случај“

3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У НЕЗИ

4. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НЕГЕ
„Размишљај глобално, делуј  
локално“



1. ЧОВЕК СА СВИМ ПРОБЛЕМИМА И ИНДИВИДУАЛНИМ  

ОСОБЕНОСТИМА

2. ПРОБЛЕМЕ РЕШАВАТИ СА ВИШЕ АСПЕКАТА

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ- БОЛЕСНИКОВА ЛИЧНОСТ

 физиолошка

 социоекономска

 културолошка

 способност

 ограничења

4. СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА

5. УДОБНОСТ

6. ОБНАВЉАЊЕ СПОСОБНОСТИ

7 . ПОДРШКА ПОРОДИЦИ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ У ПРИСТУПУ  
БОЛЕСНИКУ


