
 

Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије радиолошке технологије 

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

Назив предмета: Стручна пракса из нуклеарне медицине (Рт.с.нм.3.1.) 

Наставник: Зоран З. Стошић, Бранислава П. Илинчић, Доц др Силвија М. Лучић  

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Основе нуклеарне медицине; Клиничка нуклеарна медицина 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за припрему и спровођење прегледа у нуклеарној медицини. Практична примена знања стечених у оквиру предмета 

Основе нуклеарне медицине и Клиничка нуклеарна медицина. Оспособљавање за тимски рад.  

Исход предмета  

По завршетку стручне праксе из нуклеарне медицине студент ће бити оспособљен за рад на одељењу за нуклеарну медицину у смислу 

познавања дијагностичких и терапијских метода у нуклеарној медицини, коришћењем и руковањем са отвореним изворима зрачења, 

као и принципипа заштите од зрачења. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

- 

Практична настава 

- Намештање болесника на сто гама камере/ ПЕТ скенера за извођење појединих дијагностичких процедура  

- Намештање болесника у видно поље детектора нуклеарномедицинског инструмента  

- Практично овладавање методама припреме и апликовања радиофармацеутика у дијагностичким и терапијским 

нуклеарномедицинским процедурама.  

- Спровођење мера заштите од нежељених ефеката у коришћењу отворених извора јонизујућег зрачења. 

- Овладавање спровођењем метода деконтаминације.  

- Практично овладавање методама одређивања концентрација биолошки активних супстанци у биолошком материјалу у in-vitro 

дијагностичкој нуклеарној медицини.  

- Извођење нуклеарно медицинских метода, постављање болесника за снимање, учествовање у припреми доза, аквизиција 

података. 

- Клиничка примена нуклеарно медицинских дијагностичких метода у кардиологији, ендокринологији, гастроентерологији, 

хепатологији, нефрологији, урологија, пулмологији, неурологија и психијатрији, хематологији, онкологији 

- Клиничка примена нуклеарномедицинских терапијских метода, у лечењу бенигних и малигних болести. 

Литература 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе: 

300 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе   Предавања. Интерактивна настава; Power Point Presentations; Приказ филмова из праксе; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


