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Циљеви предмета 
Упознавање студената са организацијом и радом установа примарне здравствене заштите и 
овладавање знањима и вештинама које су неопходне у раду медицинске сестре у овој 
области и њиховој примени на свим нивоима/примарни,секундарни,терцијални/ 

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава: Здравствена заштита и јавно здравље (Стратегија јавног здравља у 
Републици Србији). Дефинисање здравствене неге у примарној здравственој заштити, 
неопходност сарадње болничке и ванболничке здравствене заштиуте. Рад медицинске 
сестре у диспанзерској делатности дома здравља, завода за геронтологију, раду у породици 
и заједници. Рад центра за превентивне здравствене услуге., рад мед. сестре у заједници, 
важност познавања Календара јавног здравља.Саветовање као метод здравственог 
васпитног рада, организација и рад Школе за родитељство. Здравствено васпитнење, 



активности на промоцији здравља и превенцији болести (МХНБ, наркоманији ...). Рад са 
осетљивим популационим групама (труднице, деца, особе са потешкоћама у развоју, 
инвалиди...)  
Вежбе: Практичан приказ заједнице, упознавање са радом појединих служби дома 
здравља, упознавање са радом поливалентне патронажне службе.Упознавање са радом 
Завода за геронтологију, кућно лечење и нега лица преко 65 година.Упознавање са радом 
Развојног саветовалишта и школе за родитељство. Припрема за одлазак у патронажну 
посету код различитихг популационих група (трудници, новорођенчету и породиљи, 
малом и предшколском детету....). Студенти су у обавези да за семинарски рад прикажу 
једну од породица код које су били у патронажној посети. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Предавања
1 Здравствена заштита и јавно здравље 
2 Здравствена делатност на примарном нивоу 
3 Основне методе рада у оквиру примарне здравствене заштите 
4 Организација и значај рада у заједници 
5 Здравствено васпитне методе у раду медицинске сестре 
6 Садржај рада поливалентне патронажне  службе 

7
Садржај рада поливалентне патронажне сестре код појединих популационих група-
трудница,трудница под ризиком 

8 Породиља и новорођенче,одојче под ризиком 
9 Мало дете,предшколско дете 

10 Школско дете,студент 
11 Жена,мушкарац генеративног доба 
12 Жена,мушкарац,преко 65 година 
13 Хронична,незаразна обољења 
14 Болести зависности 
15 Рад патронажне сестре са осетљивим популационим групама 

Вежбе
1 Упознавање студената са процесом здравствене заштите и учешћем у јавном здрављу 
2 Упознавање студената са методама рада у примарној здравственој делатности 
3 Систем рада и организација служби у ДЗ Ужице 
4 Упознавање студената са организацијом и значајем рада ВМС у заједници 

5
Презентација семинарских радова студената у виду здравствено-васпитних активности у 
основним школама 

6 Вежбе одржане у радној јединици поливалентне патронажне службе 

7
Упознаваље студената са радом сестре у поливалетној патронажној служби и посета 
трудницама са високим ризиком 

8
Упознавање студената са радом ВМС у кућној посети породиљи,новорођенчету и 
одојчету под ризиком 

9
Упознавање студената са радом дечијег диспанзера ДЗ Ужице и кућне посете ВМС 
малом детету од 1-2.год. и 3-4.год. живота 



10
Упознавање студената са радом у школском диспанзеру ДЗ Ужице и одбрана 
семинарских радова у виду здравствено-васпитног рада код школске деце у основним 
школама. 

11
Спровођење здравствено-васпитних активности код жена и мушкараца у 
генеративном добу 

12
Кућне посете студената код особа старијих од 65 година  и здравствено-васпитни 
рад 

13 Кућне посете студената код пацијената оболелих од КВО;ДМ;ЦВО и др 

14
Одбрана семинарских радова студената на тему болести зависности и кућне 
посете код оболелих 

15
Упознавање студената са радом ВМС у патронажној служби и организација рада 
са осетљивим популационим групама. 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 
Предиспитне обавезе Поена   Завршни испит                   поена 
Активност у току предавања 10 Усмени испит                          30
Активност на вежбама 10
Практични рад 20  
Колоквијум 20
Семинарски рад 10 10
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