Основи клиничке праксе II
Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Интегрисан студије медицине студије
медицине
Врста и ниво студија: Студије првог и другог степена
Назив предмета: Основи клиничке праксе 2
Наставник (Презиме, средње слово, име): ПРОФ. ДР ДАНИЦА ГРУЈИЧИЋ и ДОЦ. ДР
ДЕЈАН ВУКОВИЋ
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: положени сви испити прве године студија

Циљ предмета
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
Циљ предмета је да упозна студенте са принципима рада хируршких одељења и
вештинама које се свакодневно изводе при раду са пацијентима:
а) принципима асепсе и антисепсе, како на одељењима тако и у операционој сали;
б) радом са хируршким инструментима и начинима пласирања хируршког шава и
хируршког чвора;
в) радом са пацијентима у одељењима интензивне неге, преоперативном
припремом и постоперативном негом болесника.

ЛЕКАР У ЗАЈЕДНИЦИ
Основни циљ предмета је да упозна студенте са:
а) структуралним и културалним факторима који утичу на здравље појединца и
заједнице;
б) активностима у заједници којима се делује на унапређење здравља појединца.

Исход предмета
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
Знање стечено у току практичне наставе ОКП 2 омогућава доктору медицине да:
а) зна да примењује принципе асепсе и антисепсе у свакодневном раду као и да
контролише начин стезилизације инструмената, завојног материјала и веша;
б) зна како да стави хируршки шав и да веже чвор, да превије рану, као и да
препозна компликације у зарастању ране;
в) зна начине рада са пацијентима на хируршким одељењима и у интензивној нези;
г) уме да да интравенску терапију болеснику;
д) зна како се пласира уринарни катетер и назогастрична сонда, као и како се
одржава проходност дисајних путева код тешких пацијената;
ђ) зна принципе извођења торакалне, абдоминалне и лумбалне пункције.
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ЛЕКАР У ЗАЈЕДНИЦИ
Знање стечено у току наставе основа клиничке праксе 2 омогућава доктору
медицине да:
а) препозна и објасни деловање социјалних фактора на здравље људи;
б) развије способност комуникације са пацијентом и његовим непосредним
окружењем;
в) сагледа однос «лекар-пацијент» са становишта како лекара тако и самог
пацијента.

Садржај предмета
Таеоријска настава: Теоретска настава није предвиђена, већ само практична.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки
рад.

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
Практична настава
Студенти обављају практичну наставу на различитим хируршким одељењима где
уче начине преоперативне припреме и постоперативне неге, на компресама уче да
ставе хируршки шав и да вежу хируршки чвор, уче да дају све облике лекова,
посматрају пласирање централног венског катетера, све врсте пункција и обраду
хируршких рана без и са компликацијама. Асистирају при превијању.

ЛЕКАР У ЗАЈЕДНИЦИ
Практична настава
На почетку студент добија свог пацијента у установни примарне здравствене
заштите. Настава се одвија кроз разговоре са пацијентом тамо где пацијент живи и
кроз размену искустава са другим.

Литература
Практикум наставе за ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ 2 је у изради.
Социјална медицина, уредник Викторија Цуцић, Савремена администрација 2000.

Извор:
http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/studijski_programi/integrisane_akademske_studije/druga_go
dina/osnovi_klinicke_prakse_II/
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