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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Овладавање теоретским знањем и вештинама за пружање квалитетне и безбедне здравствене услуге 

Исход предмета  

Усвајање потребних знања из области  безбедности болесника. 

Овладавање практичним знањима и усвајање неопходних вештина у унапређењу безбедности болесника у здравственим установама свих 

нивоа здравстевене заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Безбедност болесника – дефинисање појмова 

- Показатељи безбедности болесника 

- Култура безбедности болесника 

- Савремени концепт организационе структуре у клиничко болничкој пракси 

- Етички и правни аспекти безбедности болесника у здравственим установама 

- Безбедност болесника у пракси медицинских сестара 

- Грешке у спровођењу терапије лековима 

- Преношење информација и безбедност болесника 

- Примена савремене технологије и безбедност болесника 

- Последице професионалних грешака по здравствене раднике 

- Мере превенције нежељених догађаја у клиничко болничкој пракси 

 

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

- Процена безбедности болесника у здравственим установама 

- Процена ризика за безбедност болесника 

- Унапређење културе безбедности болесника у здравственим установама 

- Системски фактори који утичу на безбедност болесника 

- Индивидуални фактори који утичу на безбедност болесника 

- Комуникација са пацијентима о насталим професионалним грешкама здравствених радника 

- Системи  безбедног спровођења терапије лековима 

- Стандардизована комуникација 

- Примена савремене технологије у превенцији нежељених догађаја 

- Суочавање са својим професионалним грешкама као и са грешкама колега 

- Имплементација мера превенције нежељених догађаја у клиничко болничкој пракси 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

15 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежба, самосталан рад студента, рад у малим групама по ПБЛ методи на задатом примеру. Самосталан рад на наставним 

базама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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