
Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије здравствене неге 

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

Назив предмета: Здравствена нега детета са педијатријом  (З3.ПЕД) 

Наставник: Јадранка Д. Јовановић-Привродски, Александра Р. Дороњски, Светлана Л. Сараволац-Стефановић, Марија В. Кнежевић 

Поганчев, Нада В. Константинидис, Георгиос Т. Константинидис, Љубица Л. Георгијевић, Анђелка П. Ристивојевић, Слободанка Б. 

Петровић, Драган Ј. Катанић, Олгица Б. Миланков, Александра С. Стојадиновић, Јованка Л. Коларовић, Гордана М. Велисављев-

Филиповић, Весна Д. Стојановић, Ивана И. Кавечан, Биљана О. Милошевић, Данијела Р. Јојкић Павков, Гордана В. Вијатов-Ђурић, 

Слободан Д. Спасојевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

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

полагање испита) 

Циљ предмета 

Основни циљеви наставе здравствене неге су упознавање студената струковних студија здравствене неге са најчешћим здравственим 

проблемима у популацији узраста од рођења до 18 година уз истицање најзначајнијих разлика у клиничким манифестацијама, 

дијагностици, терапији и здравственој нези болести и стања о којима су знања стекли током похађања клиничких предмета. 

Исход предмета  

Током похађања наставе студенти стичу сва неопходна знања из области патогенезе, клиничке слике и терапије најчешћих болести и стања 

која се јављају у узрасту од рођења до 18 година уз истицање свих специфичности ове групе. Посебна пажња посвећена је значају нези 

болесника превентивно медицинских мера и поступака. Део наставе посвећен је кућној нези и лечењу уз начине едукације чланова 

породице . 

Током наставе стичу се вештине примене појединих фаза процеса здравствене неге: приступ болеснику узраста од рођења до 18 година, 

тријажа оболелих, планирање здравствене неге у условима болничког лечења амбулантног или продуженог лечења.  

Стицање вештина спровођења планираних сестринских интервенција код здравог и болесног детета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Сестринске интервенције у пренаталној дијагностици. 2. Специфичности здравствене неге код деце са урођеним поремећајима 

метаболизма. 3. Специфичности здравствене неге у неонатологији. 4. Сестринске интервенције у праћењу раста и развоја. 5. Основни 

принципи исхране здравог и болесног детета. 6. Специфичности здравствене неге деце са поремећајима исхране. 7. Специфичности 

здравствене неге деце са ендокриним обољењима. 8. Специфичности здравствене неге у педијатријској гастроентеролгији. 9. 

Специфичности здравствене неге на педијатријским пулмолошким одељењима. 10. Специфичности здравствене неге на педијатријским 

кардиолошким одељењима. 11. Специфичности здравствене неге на педијатријским имунолошким одељењима. 12. Специфичности 

здравствене неге на педијатријским хематолошким одељењима. 13. Специфичности здравствене неге на одељењима неуропедијатрије. 14. 

Специфичности здравствене неге на педијатријским нефролошким одељењима. 15. Специфичности здравствене неге деце адолесцентне 

доби. 16. Специфичности здравствене неге деце код тровања. Сестринске интервенције током реанимације детета и код  најчешћих 

ургентних стања у педијатрији.   

 

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

1. Сестринске интервенције у нези здравог новорођенчета. Природна исхрана – дојење и техника подоја. 2. Сестринске интервенције у нези 

одојчета, храна у првој години живота. 3. Сестринске интервенције код болесног новорођенчета. Превенција и сузбијање 

интрахоспиталних инфекција. 4. Сестринске интервенције код дијагностичких и терапијских процедура у неонатологији. 5. Сестринске 

интервенције у нези деце са поремећајима исхране. Сестринске интервенције код ентерална и парентералне исхране деце. 6. Сестринске 

интервенције код деце са обољењима кардиоваскуларног система. 7. Сестринске интервенције код а деце са обљењима бубрега и 

мокраћних путева. 8. Сестринске интервенције код деце са болестима крви. 9. Сестринске интервенције код деце са обољењима 

гастроинтестиналног тракта и обољењима јетре. 10. Сестринске интервенције код деце са болестима респираторног система. 11. 

Сестринске интервенције код деце оболеле од дијабетес мелитуса. 12. Сестринске интервенције код деце са имунолошким поремећајима, 

алергијским и реуматским обољењима. 13. Сестринске интервенције код деце са обољењима ЦНС-а. 14. Сестринске интервенције код деце 

са генетским поремећајима. 15. Сестринске интервенције код критично оболелог детета. Сестринске интервенције код интоксикација. 

Литература  
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1. Jовановић Привродски Ј. (уредник). Педијатрија. Медицински факултет Нови Сад, 2012. 
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Допунска 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


