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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета Палијативна медицина је упознавање студената са филозофијом и праксом палијативног збрињавања, као и стицање знања, 

вештина и ставова потребних за делотворно и саосећајно учешће у пружању палијативног збрињавања 

Исход предмета  

Студенти кроз теоретску наставу, требало би да овладају основним знањима из афирмације живота и посматрања умирања као нормалног 

процеса, основним карактеристикама и терапијом бола,, психосоцијалним и духовним аспектима палијативног збрињавања као и 

пружањем подршке породицама оболелих, како у периоду болести, умирања, тако и туговања након смрти оболелог. Посебна пажња 

придаје се етичким и правним питањима у вези са пружањем помоћи оболелим од неизлечивих болести. Такође, студент стиче знања из 

комуникације, тимског рада и развија самосвести. 

Кроз практичну настав,у студенти би требало да овладају специфичностима узимања анамнезе у палијативној медицини, као и физикалног 

прегледу болесника, затим да сачине план терапије, неге и пружања подршке пацијентима оболелим  од неизлечивих болести. Кроз 

семинарске радове тзв. студије случаја, обрађују се различите категорије болесника (малигни болесници, стари, деца, дементни и сл.) и 

сачињава програм лечења и неге за сваког болесника понаособ. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Филозофија и пракса палијативног збрињавања  

2. Основни принципи контроле симптома болести и плућни симптоми   

3. Процена и контрола бола 

4. Неуропсихијатријски симптоми  

5. Гастроинтестинални симптоми (укључујући мучнину и повраћање, анорексију, опстипацију и дијареју  

6. Нега коже и усне дупље и контрола лимфедема  

7. Збрињавање у последњим часовима живота 

8. Психолошки проблеми и њихово збрињавање   

9. Губитак вољене особе, туговање и ожалошћеност  

10. Духовно збрињавање  

11. Етичка и правна питање  

12. Вештине комуникације  

13. Комуникација у специфичним ситуацијама, нпр. саопштавање лоших вести  

14. Тимски рад и самосвест  

 

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

1. Специфичности анамнезе у палијативној медицини 

2. Демонстрација комплетног физикалног прегледа 

3. Прикази случајева и дискусија усмерена  на специфична питања која се односе на децу и старије особе   

4. Прикази случајева и дискусија усмерена на питања која се тичу различитих група болести 

5. Прикази случајева и дискусија усмерена на комплексна питања која се намећу у овим околностима укључујући и хитна стања у 

палијативном збрињавању 

Литература  
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Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, практична настава, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 60 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

 


