АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАЗАПАДНА СРБИЈА
Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34

ОДСЕК_Ужице

План рада
Назив предмета Геријатрија са здравственом негом старих лица
Студијски програм/и (модул)
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
Година студија
III
Семестар VI
Статус
изборни
Услов
предмета

ЕСПБ

6

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету
Лучић др Гордана интерниста гастроентерохепатолог, предавач
Име и презиме,
Консултације четвртак 15-17 х
академско звање,
glucic57@gmail.com
термин консултација,
електронска адреса
Име и презиме,
академско звање,
термин консултација,
електронска адреса

Јовићевић Душица дипломирана медицинска сестра
Консултације уторак 15 х
dusicajovicevic@gmail.com

Циљеви предмета
Стицање знања и примена теста функционалне способности у циљу
сагледавања потреба за здравственом негом.
Оспособљавање за организацију и рад у тиму
за здравствену негу старих у хоспиталним и ванхоспиталним установама.

Садржај и структура предмета
Теоријска настава:
Теорије старења, специфичности дефинисања старења, здравствених проблема , болести у
старости, превенција компликација, лечење, неговање и рехабилитација. Категоризација
неге, терапјиске процедуре,специфичности комуникације. Палијативна нега и рад са
породицом. Начин збрињавања старих:
породица, домски смештај, хосписи, болничка нега. Едукација становништва за волонтерски
рад. Брига локалне заједнице на унапређењу живота остарелог становништва (удружење,

дневни центри...)
Вежбе
Процена услова за негу у кући. Сарадња са центрима за социјални рад. Посета клубу за стара
лица. Демонстрирање поступака неге у кући. Едукација породице за негу. Припрема и
смештај старе особе за смештај у дом. Специфичности пријема . Примена поступака
здравствене неге у решавању општих и специфичних проблема. Обука посете и породице
старих-припрема за повратак кући. Упознавање са организацијом рада установа за
збрињавање старих.Практична примена тестова (Кацов индекс за превенцију пада,
Нортонова и Браденова скала за оцену ризика од појаве декубитуса и др.).
Упознавање са социјалном заштитом старих.

План и распоред извођења наставе
Наставна
недеља

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Предавања

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Теорије старења, специфичности дефинисања старења, здравствених проблема ,
болести у старости,старење становништва и здравствена заштита
Савест, етичност и религиозност старих. Различити путеви старења.Превенција
компликација, лечење, неговање и рехабилитација.
Категоризација неге,старење у породичном или институционалном окружењу,
терапјиске процедуре,специфичности комуникације
Палијативна нега и рад са породицом.
Начин збрињавања старих:породица, домски смештај, хосписи, болничка нега
Едукација становништва за волонтерски рад.
.Брига локалне заједнице на унапређењу живота остарелог становништва
(удружење,дневни центри...)
Развој социјалних односа и адаптација међу старима у институцијама.
Третман старе особе у хоспиталним условима-болница. Стрес и суочавање са
стресом у старих.
Страх од смрти у старих особа /предрасуде, дискриминација/. Исхрана и здравље
старих особа. Физичка активност у старости. Падови у старих.
Здравствена заштита старих и квалитет живота. Медицинска и психосоцијална
рехабилитација
Имуни систем у старости,хипотермија и хипертермија код старих особа
Кардиоваскуларне, метаболичке,ендокрине , болести дигестивног система у
старих
Неуролошко психички проблеми у старих
Семинарски радови
Вежбе

1
2
3
4

Идентификација знака и симптома оболелих, планирање нивоа здравствене неге
Контрола виталних функција , контрола излучевина Сарадња са центрима за
социјални рад
Посета клубу за стара лица. Демонстрирање поступака неге у кући
Едукација породице за негу. Припрема и смештај старе особе за смештај у дом

5
6
7
8
9
10
11
12

Специфичности пријема .
Примена поступака здравствене неге у решавању општих и специфичних
проблема.
Обука посете и породице старих-припрема за повратак кући.
Упознавање са организацијом рада установа за збрињавање старих
Упознавање са организацијом рада установа за збрињавање старих.
Практична примена тестова (Кацов индекс за превенцију пада,
Нортонова и Браденова скала за оцену ризика од појаве декубитуса и др.).
Апликација лекова старим особама,примена здравствене неге у хитним
стањима,учешће медицинске сестре у визитама и косултативним састанцима

14

Конструктивна комуникација са старима, исхрана и рехабилитација, физичка
aктивност старих
Контакти са особама из окружења, окупациона терапија, лична хигијена,
контрола и асистенција са помагалима

15

Практични део испита

13

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту
активност у току предавања 10
усмени испит 40
практична настава 20
практични рад 20
семинар 10
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