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ОПШТА МЕДИЦИНА 
 

изборни предмет 
 
 

Студијски програм: струковни козметичар естетичар (СКЕ) 
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Шифра предмета: ке2314а 
 

Слуша се у 3. семестру (статут 2015) 
 

Фонд часова недељно: 2 часа предавања и 2 часа вежби 
 
ЕСПБ: 7 
 
Презентацију саставила и држи наставу на овом предмету: 
 
спец. др мед. Јелена Ђорђевић (специјалистичке академске студије), 
виши дијететичар-нутрициониста 
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ЗАШТО БИСТЕ ИЗАБРАЛИ ОВАЈ ПРЕДМЕТ? 
 
 
- Зато што ћемо учити да тумачимо лабораторисјке анализе. 
 
- Зато што ћемо обрађивати најчешће болести од којих људи болују, 
што такође може бити корисно у свакодневном животу а не само у 
раду са пацијентима/клијентима. 
 
- Учићемо о: 

 - механизаму настанка болести (патофизиолошки механизам), а 
из њега произилазе симптоми и тегобе 
 - шта треба питати пацијента (аутоанамнеза) или особу која 
доводи пацијента на преглед (хетероанамнеза) 
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 - дијагностичким поступцима потребним за постављање 
дијагнозе (физикални преглед, лабораторијске анализе, ултразвук, 
рентген, скенер, магнетна резонанца) 
- терапији али само са освртом на њу; задржаћемо се на терапији 
коју човек може сам да примењује кроз здраве стилове живота, 
тако да буду безбедни а економски већини доступни: правилна 
исхрана код различитих стања и болести (гојазности, дијабетеса, 
гихта, анемије, повишеног системског артеријског притиска, 
повишених липида у крви и др.), шумска медицина, врсте 
умерене физичке активности и др. 

 
- Посебно ћемо се посветити превентивним активностима, које 
нам служе да смањимо шанску за настанак неких болести, у које 
такође спадају горенаведени здрави стилови живота, само не 
толико строги, али и неки мини тестови, који се брзо раде а могу 
указати на шансу за настанак неких болести у будућности (као 
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што је тест самопроцене за настанак дијабетеса типа 2, депресије 
и сл.) 

 
- Учићемо о првој помоћи код неких стања и болести, коју свако 
од нас може да укаже. Зато је важно научити механизам болести, 
да бисмо из њега извукли симптоме и тегобе, и уз кратку 
анамнезу поставили сумњу о чему све може да се ради и 
помогли колико можемо (што често значи само што пре позвати 
Хитну помоћ или упутили човека код лекара, без икакве наше 
интервенције). Важно је да оболели/повређени не изгуби време 
за дијагностику и терапију.  Значи, учићемо да поставимо сумњу 
шта је хитно стање а шта није и како да реагујемо у различитим 
ситуацијама. 
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- Након механизма болести и најчешћих лабораторијских анализа, 
највише ћемо се задржати на начинима за побољшање квалитета 
живота које свако сам може спроводити, безбедно, уз минимална 
економска улагања и минимално одступање од устаљеног 
животног стила, а које доводи до жељеног ефекта. 


