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Циљ предмета 

Стицање потребих знања о нормалном функционисању локомоторног система, о физиолошком покрету и практичној примени покрета у 

терапијске сврхе. 

Исход предмета  

Теоријска и практична знања о физиолошком покрету. Практична примени покрета у терапијске сврхе. Улога струковне медицинске сестре 

у промовисању  активности свакодневног живота, мобилности  и коришћењу помагала. 

Овладавање вештнама за самосталну  процену и утврђивање  функционалне способности пацијената. Оспособаљавање студената за: 

- едукацију и обуку пацијената у примени различитих помагала за АДЖ,  

- одржавање усправног става и кретање   

- вођење документације здравствене неге у процесу рехабилитације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Улога и место струковне медицинске сестре у процесу рехабилитације кроз различите периоде. 

- Основе здравствене неге у рехабилитацији: свеобухватност, персонализација, холизам. 

- Улога и место струковне медицинске сестре у интердисциплинарном прегледу приступа у едукацији, дијагностици, терапији  и 

рехабилитацији. 

- Биофизички  и психосоцијални појмови у здравственој нези током процеса рехабилитације. 

- Утицај оштећења, неспособности и  хендикепа на укупни животни статус и квалитет живота пацијената. 

- Улога струковне медицинске сестре у секундарној превенција код особа са нарушеном функционалном способношћу. 

- Улога струковне медицинске сестре у терцијарној превенцији код особа са нарушеном функционалном способношћу. 

 

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

- Непокретни и покретни зглобови, врсте покрета у зглобовима.  

- Процес здравствене неге код замора (ефекат на функционалну способност пацијената).  

- Процес здравствене неге у рехабилитацији болесника са вертебралним синдромом 

- Улога струковне медицинске сестре у примени  пасивних вежби за одржавање пуног обима покрета у зглобовима горњих и доњих 

екстремитета  

- Улога струковне медицинске сестре у практичној примени инструмената за утврђивање функционалног  статуса пацијената 

- Процес здравствене неге у рехабилитацији особа са лезијом медуле спиналис  

- Процес здравствене неге у рехабилитационом третману болесника са хемиплегијом. 

- Улога струковне медицинске сестре у обуци пацијената за коришћење помагала за одржавање усправног става 

- Процедуре физиотерапијске подршке у здравственој нези: примена троугласте мараме, израда и постављање оковратника, 

бандажирање, примена завоја и удлага.  

- Специфичности болесничке јединице у физиотерапији: превентивно корективна помагалa, помагала за одржавање усправног става и 

кретање(штап, штаке, колица) 

- Превенција оштећења кичменог стуба у професионалном раду медицинске сестре.  

- Специфичности здравствене неге код пацијената са претећом или задесном ампутацијом екстремитета 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 


