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Циљеви предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну знања и вештине потребне за здравствену негу жена 
током репродуктивног периода и након њега, као и за негу новорођенчета. 

Након завршеног предмета студенти ће бити упознати са препорукама за негу женских 
репродуктвних органа. Разумеће принципе планирања породице, ризике и користи, 
нежељене ефекте и ефикасност. Биће упознати са физиологијом и нормалним варијацијама 
менструалног циклуса и оспособљени да препознају присуство поремећаја. Биће упознати 
са принципима неге након гиниколошких операција. Биће оспособљеи да препонају 
присуство најчешћих сексуално преносних болести, као и са основним принципима лечења 
и обучени да пруже саветовање у вези са превенцијом сексуално преносних болести. 

Након завршеног предмета студенти ће разумети принципе вођења нормалног порођаја, 
биће упознати са индикацијама за антенатално тестирање, биће упознати са знацима 
најчешћих поремећаја у току трудноће и порођаја: Биће оспособљени да препознају 
присуство знакова најчешћих постпарталних поремећаја. 

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава – предавања:

Увод у здравствену негу жена, Анатомија и физиологија репродуктивних органа, 
Концепција, фетални развој, Трудноћа и антенатална заштита, Порођај, Постпартална нега, 
Компликације трудноће и порођаја, Гинеколошка историја и сестринска процена, 
Инфективне болести и репродуктивни органи, Поремећаји менструације, Тумори 
репродуктивних органа, Планирање породице. 



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

Саветовање у вези контрацепције, саветовање у вези превенције и лечења сексуално 
преносних болести, узимање вагиналног бриса, рад у акушерском тиму,  психофизичка 
припрема за порођај. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Предавања
1 Животна доб жене 
2 Планирање породице део I 
3 Планирање породице део II 
4 Неплодност део I 
5 Неплодност део II 
6 Организација здравствене заштите зена део I 
7 Организација здравствене заштите зена део II 
8 Припрема зене за оперативне захвате 
9 Превенција болести 

10 Трудноћа део I 
11 Трудноћа део II 
12 Порођај део I 
13 Порођај део II 
14 Нега бабињаре и новорођенчета  
15 Дојење 

Вежбе
1 Методе,систем и процес здравствене заштите жена на примарном нивоу 
2 Улога ВМС код пријема пацијената и узимање анамнезе 
3 Припрема пацијената за гинеколошки преглед 

4
Узимање вагиналног бриса,цитохормонални и папа преглед.Припрема и слање 
материјала. 

5 Припрема пацијената за колпоскопски преглед 
6 Припрема пацијената за мале гин.интервенције 
7 Улога ВМС код крвављења у гинекологији и збрињавање истих 
8 Улога ВМС у извођењу дијагностичких и ТХ процедура у гинекологији 
9 Планирање породице(контрацепција,стерилизација,брачна неплодност) 

10 Контроле и праћење нормалне трудноће (ЦТГ и ЕХО) 
11 Контроле и праћење ризичних трудноћа 
12 Улога ВМС у саветовалишту за труднице и школи родитељства 
13 Улога ВМС у вођењу порођаја и асистенцији код СЦ 
14 Бабињаре,дојење (нега породиља) 
15 Улога ВМС у примарној,секундарној и терцијарној здр.заштити жена

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 
Активност у току предавања      поена 10 
Колоквијум                                   поена 25 
Писмени испит                             поена 40 
Усмени испит                               поена 25 
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