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Циљ предмета 

Научити студенте здравствене неге основним принципима клиничког препознавања, методама дијагностиковања и лечења дерматолошких 

болести, специфичностима неге дерматовенеролошких болесника, и основним мерама превенције како контагиозних обољења тако и 

дерматолошких болести насталих имунолошким или другим механизмима и омогућити им савладавање вештина неге 

дерматовенеролошког болесника. 

Исход предмета  

Стицање знања о основним принципима клиничког препознавања, методама дијагностиковања и лечења дерматолошких болести, 

специфичностима неге дерматовенеролошких болесника, и основним мерама превенције како контагиозних обољења тако и 

дерматолошких болести насталих имунолошким или другим механизмима. 

Савладавање основних вештина везаних за преглед болесника, процену потребе за изолацијом и начинима спровођења изолације, основама 

дијагностичке методологије у дерматовенерологији, превенција неких дерматовенеролошких болести, организација рада сестринске 

службе на дерматовенеролошким одељењима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основе  дерматологије (ефлоресценције, анамнеза, помоћне 

методе дијагностике)  

2. Инфективне болести  коже: паразитне и гљивичне   

3. Инфективне болести коже: бактеријске    

4. Инфективне болести коже: вирусне    

5. Алергијске болести:  екцем (контактни, атопијски дерматитис) 

6. Алергијске болести: уртикарија, ангиоедем   

7. Булозне дерматозе    

8. Еритродермија      

9. Најчешће дерматолошке болести  (псоријаза, лихен, 

мултиформни и нодозни еритем)                                                        

10. Декубиталне улцерације коже     

11. Циркулаторне болести коже     

12. Тумори коже, основни принцпи рада у дерматохирургији 

13. Промене на слузницама у склопу дерматовенеролошких 

болести     

14. Полно преносиве болести 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски 

истраживачки рад 

1. Основе рада у дерматологији (практични рад, препознавање  

ефлоресценција, помоћне методе дијагностике)   

2. Нега болесника са паразитним и гљивичним болестима коже 

3. Нега болесника са бактеријским инфекцијама коже    

4. Нега болесника са вирусним инфекцијама коже   

5. Нега болесника са екцемом (контактни, атопијски дерматитис) 

6. Нега болесника са алергијским болестима: уртикарија, 

ангиоедем    

7. Нега болесника са булозним дерматозама    

8. Нега болесника са  еритродермијом   

9. Нега болесника са  хроничним дерматолошким болестима  

10. Нега и превенција декубиталних улцерација коже   

11. Нега болесника са циркулаторним болестима коже   

12. Организација сестринског рада у дерматохирургији 

13. Нега болесника са променама на слузницама    

14. Нега болесника са  полно преносивим болести 

Литература  

Обавезна 

1. Лалевић-Васић Б. и сар. Дерматовенерологија са пропедевтиком, уџбеник за студенте медицине, III измењено и допуњено издање. 

Савремена администрација а.д. Београд, 2006. 

Допунска 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, други облици наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 35 

практична настава 15 усмени испт 35 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


