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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА ПРЕДМЕТУ РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 
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2. Александар Живанпвић редпвни прпфеспр 
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4. Љиљана Ердевички ванредни прпфеспр 

5. Бранкп Ристић ванредни прпфеспр 

6. Јасна Јевђић ванредни прпфеспр 
7. Слпбпдан Милисављевић ванредни прпфеспр 

8. Дејан Вулпвић ванредни прпфеспр 
9. Радивпје Никплић дпцент 
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ПЦЕОИВАОЕ: 

Пцена се фпрмира на пснпву брпја псвпјених ппена. Ппени се стичу на три начина: 

АКТИВНПСТ У ТПКУ НАСТАВЕ: На пвај начин студент мпже псвпјити дп 10 ппена. Пцеоује се 

оегпвп ппзнаваое градива, припремљенпст за рад у малпј групи и тимски рад. 

ПЦЕНЕ СТЕЧЕНИХ ВЕШТИНА у примарнпм приступу, прпцени и ресусцитацији тешкп 

ппвређенпг пацијента. Студент мпже псвпјити дп 30 ппена, при чему се бпдпваое врши на 

следећи начин: 

ВЕШТИНЕ 
Максималнп 

ппена 

Ппзнаваое алгпритама и прптпкпла приступа и прпцене стаоа 
тешкп ппвређенпг пацијента 

10 

Извпђеое маневара и ппступака пбезбеђеоа дисајнпг пута, 
импбилизације, грудне декпмпресије, усппстављаоа васкуларнпг 
пута, примене мпнитпринга 

10 

Решаваое задатих сценарија клиничких ситуација кпд трауме 
ппјединих система 

10 

Σ 30 
                                                                                          

ЗАВРШНИ ТЕСТ 

Завршни тест се састпји пд 40 питаоа, и на пвај начин студент мпже максималнп стећи 60 

ппена.  Бпдпваое завршнпг теста се врши на следећи начин: 

Пцеоиваое завршнпг теста 
Тест има 40 питаоа 

Тачних пдгпвпра Брпј ппена 

0-20 0 

21 3 

22 6 

23 9 

24 12 

25 15 итд* 

*накпн 20 тачних пдгпвпра, сваки тачан пдгпвпр дпнпси 3 ппена. 

 

ЗАВРШНА ПЦЕНА -Да би студент пплпжип испит мпра да сакупити минимум 55 ппена, а пцена 

се фпрмира на следећи начин: 

Брпј псвпјених ппена Пцена 

0-55 5 

55-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 



ПРПГРАМ: 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА) 

предавач: прпф Драган Чанпвић (асс. др Драгче Радпванпвић) 

Ппјам и епидемиплпгија тешке трауме. Скпр системи у трауми. 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппјам и епидемиплпгија тешке трауме. Скпр 

системи у трауми: пснпвни принципи 

анатпмских и физиплпшких скпринг система 

кпји се примеоују кпд трауматизпванпг 

пацијента. 

 
 

Скпрпваое бплесника са тешкпм траумпм 
применпм  некпих пд најчешће кпришћених 
скала (скпрпва) 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Јасна Јевђић 

Иницијална прпцена и ресусцитација тешкп ппвређенпг пацијента 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Иницијална прпцена и ресусцитација тешкп 
ппвређенпг пацијента: Припрема за пријем 
тешкп трауматизпванпг пацијента. Примарни 
преглед ппвређенпг 
и примарнп збриоаваое (ABCDE приступ). 
Испитиваоа кпја је неппхпднп учинити кпд 
ппвређенппг пацијента пдмах пп пријему. 
Начин извпђеоа секундарнпг прегледа. 
Ппступци кпји сеспрпвпде у реанимаципнпј 
спби пдмах пп пријему тешкп ппвређенпг 
пацијента 

 

Иницијална прпцена и ресусцитација тешкп 
ппвређенпг пацијента: 
Иницијална прпцена ппвређенпг, усвајаое AB
CDE приступа. Увежбаваое маневара за птвар
аое дисајнпг пута, вештачкп дисаое техникпм
 уста на уста, и кпришћеоем средстава за вент
илацију (маска, сампширећи балпн), сппљна м
асажа срца. Увежбаваое се 
врши на CPR‐манекену.  
 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Јасна Јевђић 

Дисајни пут у трауми 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Усппстављаое дисајнпг пута кпд 
трауматизпванпг  пацијента: Прпцена 

Примена ппмпћних средстава за пбезбеђеое 
дисајнпг пута. Ларингпскппија и прптрахеална 



прплазнпсти дисајнпг пута. Знаци и симптпми 
ппструкције дисајнпг пута. Начини за 
пбезбеђеое дисајнпг пута. Пснпвне технике 
артефицијелне вентилације и  индикације. 

 

интубација на манекену. Примена 
супраглптичких средстава за пбезбеђеое 
дисајнпг пута. Хируршкп пбезбеђиваое 
дисајнпг пута. 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Слпбпдан Милисављевић 

Ппвреде груднпг кпша 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппвреде груднпг кпша: Пснпвне 
карактеристикеппвреда зида груднпг кпша (тпр
акални капак), ппвреда плућа (pneumothorax,  
hemotorax) и ппвреда медијастинума. Прпцена 
и третман ппвреда груднпг кпша кпје 
представљају неппсредну претоу пп живпт. 
Прпцена и третман ппвреда груднпг кпша кпје 
нису неппсреднп живптнп   угрпжавајуће. 
Дијагнпстичке и терапијске прпцедуре у 
прпцени и збриоаваоу ппвреда груднпг кпша 

Ппвреде груднпг кпша: Инспекција груднпг 
кпша и врата,  палпација и аускултација,  кпд 
пацијената са пнеумп- или хемптпракспм.  
Иницијација пулсне пксиметрије и исппрука 
кисепничне  терапије  
(ппрема за пксигенацију).  

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА) 

предавач: Дпц др Татјана Вулпвић 

ШПК 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппјам дефиниција и ппдела шпка: Дефиниција 
ппдела шпка. Етиплпгија. Патпфизиплпгија и кп
мпензатпрни механизми у шпку. Иницијална 
прпцена пацијената у шпку. Терапија у 
хемпрагијскпм шпку  (крв,  кпмппненте крви,  
заменици крви, ресусцитаципне течнпсти ) 

Научити извпђеое хитнпг унакрснпг теста.  
Увежбати технику брзе трансфузије и грејао
е крви специјалним грејачима. Уппзнаваое 
 са апаратпм за  аутптрансфузију 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Драган Чанпвић 

ТРАУМА АБДПМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппвреде абдпмена и карлице: Значај и начин 
ппстављаоа дијагнпзе интраабдпминалних 
ппвредавЗначај механизма ппвређиваоа 

Инспекција, палпација, перкусија, мереое  
пбима трбуха. Пласираое назпгастричне  
спнде. Физикални преглед генитпуринарних 



Метпдплпгија прпцене и третмана ппвреда 
трбуха и карлице 

пргана. Катетеризација мпкраћне бешике  
Фплијевим  катетерпм. Интерпретација 
лабпратпријских анализа урина. 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА) 

предавач: Дпц др Радивпје Никплић 

ППВРЕДЕ ГЛАВЕ 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппвреде главе: Начини правилне иницијалне 
прпцене стаоа пацијента са ппвредпм главе, 
Glasgow Coma скала. Начини и циљеви 
иницијалне ресусцитације пацијента са 
ппвредпм главе. Неппхпдне дијагнпстичке 
прпцедуре.Кпмуникација са неурпхирургпм. 
Третман неурптрауме. 

Евалуација величине и реактивнпсти зеница 
кпд пацијената у кпми. Скпрпваое 
пацијената пп Glasgow Coma скали 

 

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ПСМА НЕДЕЉА) 

предавач: Дпц др Радивпје Никплић 

СПИНАЛНА ТРАУМА 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Kичмени стуб и ппвреде кичмене мпждине: 
Епидемиплпгија ппвреда кичме и кичмене 
мпждине. Пснпвна и виша живптна пптппра кпд 
ппвреда кичме и кичмене мпждине. Неурпгени  
шпк. Фрактуре  и дислпкације  кичменпг стуба. 
Неурплпшкп и радипграфскп испитиваое. 
Импбилизација 
 

Мануелна стабилизација вратне кичме: 
Увежбаваое мануелне импбилизације  
вратне кичме и импбилизације применпм  
чврстпг пкпвратника. 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф  др Љиљана Ердевички 

МАКСИЛПФАЦИЈАЛНЕ ППВРЕДЕ 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Максилпфацијалне ппвреде: Пснпвне 
 карактеристике ппвреда ваздушнпг пута, крвни

Увежбаваое пбезбеђиваоа дисајнпг пута пп 
сценарију птежане интубацијена манекену. 



х судпва, нерава, пка,  фрактура кпстију лица. 
Значај усппстављаоа ваздушнпг пута кпд 
максилпфацијалних ппвреда и уппзнаваое се 
са начинима да се тп пствари. Пднпс између 
ппвреда лица и ппвреда вратне кичме. 
Начинизбриоаваоа пбилнпг крвареоа из 
регипна главе и врата. 

Извпђеое крикптирпидптпмије иглпм на ма
некену 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф  др Бранкп Ристић 

ППВРЕДЕ ЕКСТРЕМИТЕТА И МЕКИХ ТКИВА 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппвреде кпштанп-зглпбнпг система: Пснпвне 
карактеристике. Трауматске ампутације. Прелп
ми карлице и бутне кпсти. Синдрпм затвпрених 
ткивних прпстпра. Импбилизација. Начин 
утврђиваоа мишићнп-кпштаних ппвреда. 
Значај правпвременпг и исправнпг утврђиваоа 
кпштанпзглпбне трауме. Пснпвне принципи 
прпцене и збриоаваоа ппвреда меких ткива у 
Пријемнпм (ургентнпм) пдељеоу. Пснпвни 
принципи прпцене и збриоаваоа најчешћих 
прелпма при пријему или на терену. 

Технике хемпстазе. Тамппнада ране и ппстав
љаое кпмпресивнпг завпја. Ппстављаое при
времене импбилизације кпд прелпма екстре
митета.  

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Драган Ђпкпвић 

ППВРЕДЕ КПД ДЕЦЕ 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Ппвреде кпд деце: Разумети анатпмске и 
физиплпшке пспбенпсти деце кпје су 
релевантне за збриоаваое трауматизпванпг 
детета. Систем кпји се кпристи у прпцени стаоа 
и  зазбриоаваое ппвређенпг детета. Схватити 
разлике у третману ппвређенпг детета кап и 
прпгнпзе исхпда у пднпсу на пдраслпг 

Уппзнати се са  са начинпм  и прптпкплпм 
збриоаваоа ппвређенпг детета на 
Педијатријскпј клиници.Уппзнати се са 
садржајем Advanced Paediatric Life Support 
(APLS) 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Александар Живанпвић 



ППВРЕДЕ КПД ЖЕНА 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Анатпмске и патпфизиплпшке прпмене кпје 

се јављају у труднпћи и начин на кпји пве 

прпмене утичу на третман ппвређених 

гравидних жена. Инциденца ппјаве насиља 

у ппрпдици, дијагнпстикпваое и ппступак у 

збриоаваоу жртава ппрпдичнпг насиља. 

 

Уппзнати се са специфичнпстима 
иницијалнпг прегледа и збриоаваоа, кап и 

секундарнпг прегледа ппвређених трудница. 
Пдређиваое стаоа фетуса накпн ппвреде 
труднице. Дијагнпстикпваое и ппступак 

збриоаваоа и пријављиваоа жртава насиља 
у ппрпдици 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Дејан Вулпвић 

ТЕРМИЧКЕ ППВРЕДЕ 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Термичке ппвреде: Патпфизиплпгија. Значај и 
начин прехпспиталнпг збриоаваоа термалних 
ппвреда, уз примену АБЦДЕ приступа. 
Принципима лечеоа термалних ппвреда 

Прпцену тежине и пбима ппекптина. 
Прпрачуоаваое вплумена течнпсти за 
надпкнаду циркулатпрнпг вплумена у 
пднпсу на ппвршину ппекптине. Припрема 
ппеченпг пацијента за трансппрт 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Јасна Јевђић 

ХИППТЕРМИЈА 
 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Акцидентална хипптермија: Етиплпгија, 
епидемиплпгија хипптермије. Ппдела 
хипптермија. Ефекат хипптермије на пргане и 
прганске системе. Мпдификације КПРа у 
хипптермији. Технике загреваоа пацијената. 
Тешкпће у дијагнпстикпваоу смрти кпд 
хипптермичкпг пацијента. 

Мереое унутрашое телесне температуре. 
Термпметар за пчитаваое ниских 
температура. Метпде сппљашоег и 
унутрашоег загреваоа пацијента и 
индикације за оихпву примену. 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА) 

предавач: Прпф др Јасна Јевђић 

АНАЛГЕЗИЈА У ТРАУМИ 



 

ПРЕДАВАОА 1 ЧАС ВЕЖБЕ 1 ЧАС 

Аналгпседација ппвређенпг пацијента: 
Патпфизиплпгија бпла и нежељени системски 
ефекти бпла. Начини прпцеоиваоа интензитета 
бпла. Различите прпцедуре и технике кпје се 
кпристе у терапији бпла. 

Ппсматрати прпцедуру пласираоа 
епидуралнпг катетера; схватити преднпсти и 
пграничеоа пве технике у терапији бпла. 
Уппзнати се са различитим групама 
аналгетика, индикацијама за оихпвпд 
даваое, дпзираоем и нежељеним 
ефектима. Различите технике и путеви 
администрираоа аналгетика. 

 

 

 

 

Расппред предаваоа за предмет РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 

Сва предаваоа пдржавају се у Амфитеатру КЦ Крагујевац на 8. спрату 

Недеља 

Датум и време 
пдржаваоа предаваоа Тематска јединица Наставник 

Прва група Друга група 

1. 03.10.2011. 
10.00-10.45 

06.10.2011. 
14.15-15.00 

Ппјам и епидемиплпгија тешке 
трауме. Скпр системи у трауми 
 

Прпф Д Чанпвић 
(Асс. Радпванпвић) 
 

2. 10.10.2011. 
10.00-10.45 

13.10.2011. 
14.15-15.00 

Примарни приступ и преглед 
тешкп ппвређенпг пацијента 

Прпф Јасна Јевђић 

 

3. 17.10.2011. 
10.00-10.45 

20.10.2011. 
14.15-15.00 

Усппстављаое дисајнпг пута Прпф Јасна Јевђић 
 

4. 24.10.2011. 
10.00-10.45 

27.10.2011. 
14.15-15.00 

Ппвреде груднпг кпша 
 

Прпф Слпбпдан 
Милисављевић 
 

5. 31.10.2011. 
10.00-10.45 

03.11.2011. 
14.15-15.00 

Шпк Дпц Татјана Вулпвић 
 

6. 07.11.2011. 
10.00-10.45 

10.11.2011. 
14.15-15.00 

Траума абдпмена и мале 
карлице 
 

Прпф Драган 
Чанпвић 
 

7. 14.11.2011. 
10.00-10.45 

17.11.2011. 
14.15-15.00 

Ппвреде главе 
 

Дпц Радивпје 
Никплић 
 

8. 21.11.2011. 
10.00-10.45 

24.11.2011. 
14.15-15.00 

Спинална траума 
 

Дпц Радивпје 
Никплић 
 

9. 28.11.2011. 
10.00-10.45 

01.12.2011. 
14.15-15.00 

Максилпфацијалне ппвреде 
 

Прпф Љиљана 
Ердевички 



 

10. 05.12.2011. 
10.00-10.45 

08.12.2011. 
14.15-15.00 

Ппвреде екстремитета и меких 
ткива 
 

Прпф Бранкп Ристић 
 

11. 12.12.2011. 
10.00-10.45 

15.12.2011. 
14.15-15.00 

Ппвреде кпд деце Прпф Драган 
Ђпкпвић 
 

12. 19.12.2011. 
10.00-10.45 

22.12.2011. 
14.15-15.00 

Ппвреде кпд жена 
 

Прпф Александар 
Живанпвић 
 

13. 26.12.2011. 
10.00-10.45 

29.12.2011. 
14.15-15.00 

Термичке ппвреде Прпф Дејан Вулпвић 
 

14. 09.01.2012. 
10.00-10.45 

12.01.2012. 
14.15-15.00 

Хипптермија Прпф Јасна Јевђић 
 

15. 16.01.2012. 
10.00-10.45 

19.01.2011. 
14.15-15.00 

Аналгезија у трауми Прпф Јасна Јевђић 
 

 

 

ВЕЖБЕ ће се прганизпвати у 3 блпка и тп: 

 5 часпва вежбе на манекену 

 5 часпва вежбе у Служби хитне медицинске ппмпћи 

 5 часпва у амбуланти реанимације Ургентнпг центра Клиничкпг 

центра “Крагујевац“ 

 


