
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Гинекологија и акушерство (М5-ГИАK) 

Наставник: Тихомир Р. Вејновић, Зоран М. Белопавловић, Синиша М. Стојић, Срђан Љ. Ђурђевић, Александра С. Новаков Микић, Мирјана А. 

Богавац, Весна Л. Копитовић, Зорица С. Грујић, Љиљана С. Младеновић Сегеди, Аљоша Д. Мандић, Александар Б. Ћурчић, Александра М. 

Трнинић Пјевић, Артур Л. Бјелица, Ђорђе С. Петровић, Ненад Б. Ћетковић, Ђорђе Л. Илић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: Интерна медицина; Дерматовенерологија; Специјална фармакологија  

Циљ предмета 

Наставници и сарадници на Катедри за гинекологију и акушерство у раду са студентима кроз знања и вештине које поседују упознају и едукују 

студенте о заштити општег и репродуктивног здравља жене. Студенти стичу знања како о стандардним тако и о новим терапијским и 

дијагностичким методама. Чланови Катедре су своје стручне и научне резултате презентовали на домаћим и међународним стручним и научним 

скуповима и објављивали их у престижним часописима (6 редовних професора има положену супспецијализацију из перинатологије, а 3 

професора, 1 доцент и 2 асистента имају положену супспецијализацију из области стерилитета и фертилитета). 

Исход предмета  

Током теоријске наставе студенти медицине биће упознати са током нормалне трудноће и порођаја, савременим вођењем порођаја као и 

акушерским операцијама. Посебна пажња се посвећује патолошким стањима које компликују трудноћу и порођај. Студенти ће такође бити 

упознати са дијагностиком, клиничком сликом, основама превенције и конзервативном и хируршким терапијом гинеколошких обољења (бенигних 

и малигних тумора, запаљенских обољења доњег гениталног тракта и мале карлице), као и савременим методама лечења брачне неплодности, 

инфертилитета као и основама из области планирања породице. У оквиру практичне наставе студенти  медицине добијају  основе практичног 

знања из области акушерства и гинекологије, гинеколошко – акушерског прегледа, као и најчешћих дијагностичких и терапијских интервенција из 

облсти гинекологије, стерилитета и инфертилитета. По завршетку двосеместралне наставе студенти би требало да знају да дијагностикују 

нормалну трудноћу, препознају патолошку трудноћу, самостално изводе гинеколошки преглед под спекулима и бимануелни преглед. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Опстетриција 

- физиологија животних доба жене 

- физиологија трудноће 

- високо ризичне трудноће 

- нормални и патолошки пуерперијум 

- нормални порођај, патолошке презентације, царски рез 

- патологија трећег и четвртог порођајног доба  

Гинекологија 

- аномалије развоја гениталних органа жене 

- запаљенска обољења гениталних органа жене 

- поремећај статике гениталних органа жене (гинеколошка урологија) 

- бенигни и малигни тумори гениталних органа жене 

- брачни стерилитет и фертилитет 

- планирање породице 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- гинеколошко-акушерска анамнеза 

- преглед труднице (спољашњи и унутрашњи преглед) 

- гинеколошки преглед (под спекулима и бимануелни преглед) 

Литература  

Обавезна 

1. Ђурђевић С, Копитовић В, Капамаџија А. Гинекологија. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет. Нови Сад, 2015.   

2. Ђурђевић С, Бујас М, Сегеди Д. Практикум из гинеколошко-акушерске дијагностике и терапије, треће прештампано издање. Универзитет у 

Новом Саду, Медицински факултет, 2013. 

3. Ђурђевић С. Матицки Секулић М, Новаков Микић А. Тест-питања и  репетиторијум из гинекологије и опстетриције са прилозима. 

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2006. 

4. Плећаш Д, Станимировић Б, Станковић А, Васиљевић М. Гинекологија и акушерство за студенте медицине. Медицински факултет, 

Универзитет у Београду. Катедра за гинекологију и акушерство, Цибид, 2006. 

Допунска 

1. Милашиновић Љ и сар. Клиничка физиологија трудноће. ИПСКК Космос, Београд 2005. 

2. Динуловић Д. и сар. Опстетриција I и II. Новинско – издавачка установа Службени лист СРЈ. Београд, 1996.   

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

75 

Вежбе: 

105 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: теоријска настава и практичне вежбе на Клиници за гинекологију и акушерство, Нови Сад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 20 усмени испт 35 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

 


