
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Клиничка практична настава (М6-КПН) 

Наставник: Катедра за хирургију; Катедра за интерну медицину; Катедра за педијатрију; Катедра за гинекологију и опстетрицију 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: Интерна медицина, Хирургија, Педијатрија, Гинекологија и Опстретиција. 

Циљ предмета 

Циљ Клиничке практичне наставе је је да студент стекне потребно клиничко искуство, под стручним надзором у здравственим установама 

способност и упућеност на стално прилагођавање савременим захтевима медицинске науке и праксе и да се на конкретним примерима 

упознаје са методологијом научно-истраживачког рада и научним методама које на основу биомедицинских мерења омогућавају анализу 

добијених података и процену научних чињеница. 

Исход предмета  

- За самостално обављање здравствене делатности као лекар у примарној здравственој заштити у превенцији, дијагностици и терапији 

природних и насилних оштећења здравља. 

- Да оргaнизује дневне рaдне зaдaтке и води одговарајућу администрацију, прикупља и сређује информације, укључујући коришћење 

информационе технологије. 

- Да учествује у тимском и етапном процесу дијaгностиковaњa и лечењa оболелих и повређених. 

- Даправилно узима анамнезу и обавља клинички преглед оболелих и повређених. 

- Да примени одговарајуће дијагностичке процедуре у циљу постављања диференцијалне дијагнозе. 

- Да правилно интерпретира резултате лабораторијских и клиничких испитивања. 

- Да предложи одговарајућу терапијску процедуру. 

- Да се упозна са принципима прихвата и тријаже у ургентним стањима и пружи помоћ оболелом или повређеном у ургентном стању. 

- Примењује поступке неге тешко оболелих и повређених, што подразумева ублажавање патњи и бола и помоћ болесницима у 

терминалној фази болести; 

- Да познаје принципе репродукције, укључујући, зачеће, трудноћу и порођај; 

- Да процени ментални статус оболелог и адекватно реагује. 

- Да спроводи мере хигијенско-санитарне мере, мере заштите човекове средине  

- Да се придржава основних деонтолошких начела: односа према пацијенту, струци, колегама и сарадницима у раду. 

- Да поштује приницп професионалне тајне и кодекс здравствених радника. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- 

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

- Рад у пријемној амбуланти Хирургије, Интерне медицине, Педијатрије и Гинекологије и Опстретиције. 

- Рад у специјалистичкој амбуланти Хирургије, Интерне медицине, Педијатрије и Гинекологије и опстретиције. 

- Рад на одељењу Хирургије, Интерне медицине, Педијатрије и Гинекологије и опстретиције. 

- Рад у породилишту. 

- Студијски истраживачки рад је заступљен на Хирургији и Интерној медицини са по 110 часова, а на Педијатрији и Гинекологији са 

опстретицијом са по 55 часова активне наставе 

Литература  

Обавезна 

Литература препоручена за наставне предмете Интерне медицине, Хирургије, Педијатрије и Гинекологије и Опстретиције. 

Допунска 

Литература препоручена за наставне предмете Интерне медицине, Хирургије, Педијатрије и Гинекологије и Опстретиције. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

330 Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Практичну наставу у току клиничке практичне наставе студенти обављају самостално под надзором наствника и сарадника на клиникама 

из одређених области медицине, а што подразумава. 

- Практични рад са пацијентима. Самостално извођење клиничких вештина. 

- Демонстрација клиничких вештина. 

- Консултације. 

Наставник, задужен за преактичну наставу, води евиденцију о редовном похађању и активностима студента у току стручне клиничке 

праксе. Након испуњења свих предвиђених захтева студент не добија оцену, а у индекс му се уписује  предвиђен број ЕСПБ бодова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


