
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије здравствене неге 

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

Назив предмета: Здравствена нега жена са гинекологијом и акушерством (З3.ГИН) 

Наставник: Тихомир Р. Вејновић, Зоран М. Белопавловић, Синиша М. Стојић, Срђан Љ. Ђурђевић, Александра С. Новаков Микић, 

Мирјана А. Богавац, Весна Л. Копитовић, Зорица С. Грујић, Љиљана С. Младеновић Сегеди, Аљоша Д. Мандић, Александар Б. Ћурчић, 

Александра М. Трнинић Пјевић, Артур Л. Бјелица, Ђорђе С. Петровић, Ненад Б. Ћетковић, Ђорђе Л. Илић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Патологија; Патофизиологија; Фармакологија; Клиничка пропедевтика;Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси  

Циљ предмета: 

- да студенти стекну потребна знања из гинекологије и акушерства како би се на том темељу могла градити знања из здравствене неге у 

гинекологији и акушерству 

- да формирају позитиван став према рађању како би у пракси дали свој допринос у здравствено васпитном раду са женама са циљем да их 

припреме за здраву трудноћу и материнство 

Исход предмета  

Оспособљавање студента за:  

- стицање теоријских  знања  за процену стања болесника,  

- постављање сестринске дијагнозе, прављење плана и реализације неге, учествовање у превенцији гинеколошких обољења, дијагностици, 

лечењу и рехабилитацији, раду у саветовалиштима и другим гинеколошко-акушерским јединицама. 

Примена знања у струци: 

- дијагностичко- терапијски поступци и скрининг методе у гинекологији- улога медицинске сестре 

- дијагностичко- терапијски поступци у акушерству-  сестринске интервенције 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

- Физиологија животних доба жене 

- Физиологија трудноће  

- Нормални порођај 

- Нормални пуерперијум и патолошка стања у пуерперијуму 

- Крварења у раној трудноћи 

- Крварења у другој половини трудноће 

- Хипертензивни синдром у трудноћи 

- Дијабетес и трудноћа 

- Пијелонефритис и друге инфекције 

- Превремени порођај и посттерминска трудноћа 

- Патолошки порођај (дистоције, фетопелвичне диспропорције, 

попречни, дефелексиони, карлични) 

- Планирање породице 

- Брачна неплодност 

- Тумори женских полних органа (бенигни и малигни) 

- Запаљенска обољења женских полних органа 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски 

истраживачки рад 

- Анамнеза и гинеколошки преглед 

- Дијагностички поступци код откривања запаљенских обољења 

полних органа жене 

- Скрининг методе и дијагностичко терапијски поступци у 

гинекологији 

- Улога медицинске сестре у планирању породице 

- Дијагностичке методе и поступци у дечијем и адолесцентном 

добу 

- Примена ултрасонографије у дијагностици гинеколошких 

обољења 

- Поступци у дијагностици брачне неплодности 

- Ендоскопски дијагностички поступци у гинекологији 

- Испитивање функције доњег уринарног тракта жене 

- Преглед труднице 

- Методе праћења стања плода у току трудноће 

- Дијагностичко - терапијски поступци у акушерству 

- Акушерски поступци у току порођаја 

- Збрињавање новорођенчета непосредно после порођаја 

- Лактација и дојење, контрола пуерпере, нега епизиотомије 

Литература  

Обавезна 

1. Ђурђевић С, Копитовић В, Капамаџија А. Гинекологија. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2015.   

2. Ђурђевић С, Бујас М, Сегеди Д. Практикум из гинеколошко-акушерске дијагностике и терапије, треће прештампано издање. 

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2013. 

3. Ђурђевић С. Матицки Секулић М, Новаков Микић А. Тест-питања и  репетиторијум из гинекологије и опстетриције са прилозима. 

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2006. 

4. Плећаш Д, Станимировић Б, Станковић А, Васиљевић М. Гинекологија и акушерство за студенте медицине. Цибид, 2006. 

Допунска 

1. Милашиновић Љ и сар. Клиничка физиологија трудноће. ИПСКК Космос, Београд 2005. 

2. Динуловић Д и сар. Опстетриција I и II. Новинско-издавачка установа Службени лист СРЈ. Београд, 1996.   

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава и практичне вежбе на Клиници за гинекологију и акушерство. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит 10 (или 20)** 

практична настава 25 усмени испт 30 

колоквијум-и 5 или 0* ..........  

семинар-и 5 или 0*   
*Колоквијум и семинарски рад нису обавезни 

**Ако студент нема колоквијум или није радио семинарски рад 


