
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије здравствене неге 

Врста и ниво студија: основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Здравствена нега заразног болесника са инфективним  болестима  (З2.ИФБ) 

Наставник: Милотка Ј. Фабри, Гроздана Ј. Чанак, Снежана В. Бркић, Весна С. Туркулов, Сандра И. Стефан Микић, 

Радослава Ж. Додер, Синиша Ђ. Севић, Томислав А. Преведен, Надица Д. Ковачевић, Славица С. Томић, Маја С. Ружић, 

Даниела Т. Марић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Микробиологија и имунологија (за полагање испита) 

Циљ предмета 

Циљ предмета Инфективне болести са негом заразног болесника је обука студената здравствене неге у препознавању и 

превенцији оболелих од инфективних болести. 

Исход предмета  

Студенти здравствене неге би требало да овладају основним знањима из етиологије, епидемиологије, клиничке слике и неге 

оболелих од акутних и хроничних инфективних болести. 

Основе вештина: узимање анамнезе са специфичностима анамнезе из инфективних болести (анамнеза садашње болести и 

епидемиолошка анкета), спољашњи преглед пацијента, потреба изолације, прва помоћ и нега оболелих од заразних болести. 

Превенција заразних болести. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у инфективне болести 2. Превенција ширења заразних болести- нега болесника 3. Организација и специфичности 

инфективних одељењу 4. Улога сестре у превенцији интрахоспиталних инфекција 5. Серопрофилакса, десензибилизација, 

здравствено васпитање, нега 6. Бактеријске инфекције ГИТ-а, салмонелозе, трбушни тифус 7. Бактеријске инфекције ГИТ-а, 

колера, дизентерија нега болесника.  8. Алиментарне интоксикације и нега болесника 9. Бактеријске инфекције ЦНС-а и нега 

болесника 10. Тетанус, ботулизам, нега болесника 11. Вирусне инфекције ЦНС-а нега болесника 12. Бактеријске инфекције 

респираторних путева, стрептококозе, нега болесника 13. Синдром ангина, нега болесника 14. Пертусис, нега болесника 15. 

Осипне грознице и нега болесника 16. Вирусне инфекције респираторних путева и нега болесника 17. Инфективна 

мононуклеоза и нега болесника 18. Вирусни хепатитиси, нега болесника 19. Ток вирусних хепатитиса, нега болесника са 

фулминантним хепатитисом 20.  Опште карактеристике стрепоткококних болести и еризипел 21. Хепатитиси- интервенције у 

дијагностици и превенцији хепатитиса 22. Лептоспирозе и нега болесника 23. Бактеријске сепсе, нега болесника 24. ХИВ 

инфекција, СИДА, нега болесника 25.  Инфекције протозоама 26. Антропозоонозе 27. Хеморагијске грознице 28. Инфекције 

изазване спирохетама- Лајмска болест 29. Трихинелоза, паразитарне болести ГИТ-а 30. Тровање гљивама, ујед змија 

отровница 

 

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

1. Организација рада сестринске службе на инфективном одељењу 2. Медицинска документација 3. Болничка јединица за 

лечење заразних болесника 4.  Методе дезинфекције, спречавања и ширења интрахоспиталних инфекција 5. Активна заштита 

од инфективних болести 6. Пасивна заштита од инфективних болести 7. Специфичности дијагностике заразних болести 8. 

Медицинске интервенције на одељењима инфективних болести 9. Специфичности неге болесника са акутним и хроничним 

хепатитисима, лептоспирозама 10. Специфичности неге болесника са цревним инфекцијама 11. Специфичности неге 

болесника са инфекцијама ЦНС-а 12. Специфичности неге болесника са респираторним инфекцијама 13. Специфичности 

неге болесника са протозоалним инфекцијама 14.  Хеморагијске грознице 15. СИДА 

Литература  

Обавезна 

1. Чанак Г. и сар. Инфективне болести за студенте здравствене неге. Медицински факултет, Нови Сад 2007  

2. Максимовић М. Здравствена нега у инфектологији. Виша медицинска школа Београд 2001    

Допунска 

1. Димић Е, Јовановић Ј. Акутне инфективне болести. Медицински факултет Нови сад 2006 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: теоријска настава, практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 50 

практична настава 25 усмени испт 0 (10¹
,
²) 

колоквијум-и 5 (0¹) ..........  

семинар-и 5 (0²)³   

 

 


