
САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ ОБРАДЕ ПАЦИЈЕНТА СА АСПЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ  
 

Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Савремене теорије обраде пацијента са аспекта здравствене неге 

Статус предмета: обавезни предмет модула Здравствена нега 

Семестар: друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  
 

Циљ предмета:  
Образовање студената у погледу савремених теорија обраде пацијента и приступу пацијенту у домену здравствене 
неге и разумевање правилног односа процедура и законских регулатива са једне стране и индивидуалног приступа 
пацијенту са друге стране.  
Исход предмета:  
Способност разумевања савремених теорија обраде пацијента и приступа пацијенту у домену здравствене неге, са 
посебним акцентом на разумевање границе између индивидуализације приступа и неопходне процедуралности. 

Студенти се такође упознају са искуствима здравствене неге из региона, како у погледу саме здравствене неге, тако и у 

погледу организације, законске регулативе, кадровских решеља, нових техника и нових научних и стручних 
достигнућа.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Савремени трендови здравствене неге. Праћење рада, унутрашња и спољашња евалуација рада. Значај повратне 

информације пацијента. Димензије квалитета здравствене неге. Мерење квалитета здравствене неге. Генерички 

упитници. Специфични упитници. Hачини прикупљања медицинских података. Усмена и писмена анкета. Однос 

према анкетираном. Структура анкете. Тајност и обрада података. Анализа и презентација резултата анкетирања. 

Дискусија о резултатима анкете, анализа резултата. Закључци о корективним мерама, одговорне особе, рокови, 

надзорни органи. Спровођење корективних мера. Поновна анализа спроведених корективних мера. Мере у случају 

неспровођења корективних мера. Значај добре комуникације медицинских сестара са лекарима, управом здравствене 

установе, комуникација међу одељењима.  
Практична настава  
Hачини прикупљања медицинских података - вежба. Усмена и писмена анкета - вежба. Однос према анкетираном - 

дискусија. Структура анкете - вежба. Тајност и обрада података - дискусија. Анализа и презентација резултата 

анкетирања - вежба. Анализа анкете и доношење корективних мера – вежба. Дефинисање начина контроле 
корективних мера – вежба. Комуникација медицинских сестара са лекарима, управом здравствене установе, 

комуникација међу одељењима – вежба.  
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
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Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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