
 

 

 
 

I. ПРО ГРА МИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И УЖИХ СПЕ ЦИ ЈА
ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЗА СПЕ ЦИ ЈАЛ НО СТИ  

У МЕ ДИ ЦИ НИ

1. Ин тер на ме ди ци на 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја Ин тер не ме ди ци не је обра зов ни про цес то-
ком ко јег ле кар сти че те о риј ско и прак тич но зна ње из два на ест 
раз ли чи тих обла сти, што му омо гу ћа ва да као спе ци ја ли ста са мо-
стал но збри не обо ле ле од акут них и хро нич них бо ле сти. Нај ва-
жни ја уло га спе ци ја ли за ци је је да омо гу ћи спро во ђе ње нај ви ших 
стан дар да пре вен ци је, ди јаг но сти ке и ле че ња бо ле сни ка.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из Ин тер не ме ди ци не тра је 5 (пет) го ди на и 
са сто ји се од:

Пр ва и дру га го ди на

Те о риј ско и прак тич но зна ње из обла сти Ин тер не ме ди ци-
не спе ци ја ли зант са вла да ва на Ин тер ном оде ље њу (у ма тич ној 



уста но ви). Спе ци ја ли зант се де таљ ни је упо зна је са ин тер ни стич-
ким при сту пом бо ле сни ку, што укљу чу је анам не зу, фи зич ки пре-
глед, утвр ђи ва ње пла на ис пи ти ва ња као и из бор ле че ња. Ве жба 
при опи си ва њу и оце ни ре зул та та би о хе миј ских, хе ма то ло шких и 
дру гих ла бо ра то риј ских те сто ва, ренд ген ских сни ма ка, ехо со но-
граф ских пре гле да, EKG и функ ци о них ис пи ти ва ња по је ди них ор-
га на. Упо зна је се са на чи ни ма узи ма ња ма те ри ја ла, њи хо вом при-
ме ном у пре да на ли тич кој фа зи, као и мо гућ но сти ма и на чи ни ма 
ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке у по је ди ним ла бо ра то ри ја ма.

Под не по сред ним над зо ром мен то ра (на чел ни ка оде ље ња) 
пла ни ра ле че ње и кон тро ли ше ње гов ток и успех те ра пи је. Упо зна-
је се са штет ним ефек ти ма ле ко ва и ме то да ма спре ча ва ња истих.

Упо зна је се са на чи ном во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је.
Мен тор вр ши над зор са вла да них ве шти на и оце њу је успех.
Спе ци ја ли зант ра ди као у пр вој го ди ни, али та ко да по сте пе-

но све са мо стал ни је оба вља ди јаг но стич ке по ступ ке и од ре ђу је ле-
че ње. Мен тор вр ши над зор са вла да них ве шти на и оце њу је успех.

Оспо со бља ва се за са мо стал ни рад у хит ној (ур гент ној) ин-
тер ни стич кој прак си. Укљу чу је се у де жур ну слу жбу и у ам бу-
лант ни рад. Упо зна је се са по је ди ним ужим обла сти ма Ин тер не 
ме ди ци не, ме то да ма и тех ни ка ма ди јаг но сти ке, као и спе ци фич ног 
ле че ња. Уче ству је у ра ду кон зи ли ју ма.

Дру га, тре ћа и че твр та го ди на оба вља се у уни вер зи тет ским 
цен три ма.

Про грам спе ци ја ли за ци је

Дво се ме страл не на ста ве  – 9 ме се ци
Пул мо ло ги ја и фти зи о ло ги ја  – 6 ме се ци
Кар ди о ло ги ја  – 7 ме се ци
Га стро ен те ро ло ги ја и хе па то ло ги ја  – 6 ме се ци
Алер го ло ги ја и иму но ло ги ја  – 4 ме се ца
Хе ма то ло ги ја  – 5 ме се ци
Ен до кри но ло ги ја  – 5 ме се ци
Не фро ло ги ја  – 4 ме се ца
Ре у ма то ло ги ја  – 3 ме се ца
Ин фек тив не бо ле сти  – 2 ме се ца
Ра ди о ло ги ја  – 2 ме се ца
Ну кле ар на ме ди ци на  – 1 ме сец
Не у ро ло ги ја  – 2 ме се ца

Про ве ра зна ња – Оба ве зни ко ло кви ју ми

У то ку спе ци ја ли стич ког ста жа спе ци ја ли зан ти по ла жу 8 ко-
ло кви ју ма:

1. Пул мо ло ги ја
2. Кар ди о ло ги ја
3. Га стро ен те ро хе па то ло ги ја
4. Алер го ло ги ја
5. Хе ма то ло ги ја
6. Ен до кри но ло ги ја
7. Не фро ло ги ја
8. Ре у ма то ло ги ја

Ве шти не и зна ња

Област: (АИ) Алергологија и имунологија – 4 месеца

Ве шти на: (27) Алер го ло шка-иму но ло шка об ра да бо ле сни ка у 
ста ци о на ру и по ли кли ни ци (3 не де ље)

Из во ди: 60
Ве шти на: (28) Аси стен ци ја у ру тин ској и ур гент ној ди јаг но-

сти ци и аде кват ној по мо ћи у ста ци о на ру и по ли кли ни ци (4 не де ље)
Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (29) Аси стен ци ја и уче шће у про це ду ри до зно про-

во ка тив них те сто ва у по ли кли ни ци и днев ној бол ни ци (1 не де ља)
Гле да: 6 Аси сти ра: 6 Из во ди: 6
Ве шти на: (30) Овла да ва ње тех ни ком изв. стер нал не, пле у-

рал не, пе ри кард не и аб до ми нал не пунк ци је и узи ма ње узо ра ка ар-
те риј ске кр ви (1 не де ља)

Из во ди: 18
Ве шти на: (31) Обу ка апли ка ци је ам бу ма ске и ин ту ба ци је, 

тра хе о то ми је, ве штач ког ди са ња и де фи бри ла ци је (1 не де ља)
Аси сти ра: 10

Ве шти на: (32) Обу ка у из во ђе њу ко жних про ба (1 не де ља)
Из во ди: 10
Ве шти на: (33) Аси стен ци ја у из во ђе њу би оп си ја ко же, пот ко-

жног тки ва и ми ши ћа са ин тер пре та ци јом (1 не де ља)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (34) Са мо стал но из во ђе ње и аси стен ци ја у из во ђе-

њу спе ци фич них те сто ва in vi vo (1 не де ља)
Аси сти ра: 10 Из во ди: 10

Област: (ДН) Двосеместрална настава – 9 месеци + 3 месеца
Клинике

Ве шти на: (1) Дво се ме страл на на ста ва

Област: (ЕН) Ендокринологија – 5 месеци
Ве шти на: (35) Ен до кри но ло шка об ра да бо ле сни ка у хо спи-

тал ним усло ви ма (основ на об ра да, ту ма че ње ба зних вред но сти 
хор мо на, из во ђе ње су пре си о них и сти му ла ци о них те сто ва) (6 не-
де ља)

Оста ло: 220
Ве шти на: (36) Ен до кри но ло шка об ра да бо ле сни ка у ам бу-

лант ним усло ви ма (рад у по ли кли ни ци са на став ни ком) (3 не де ље)
Оста ло: 60
Ве шти на: (37) у је ди ни ци ин тен зив не и ур гент не не ге (пот-

пу но овла да ва ње прин ци пи ма нео д ло жне ме ди цин ске по мо ћи у 
ди ја бе те сним ко ма ма, хи по гли ке ми ји) (2 нед.)

Оста ло: 40
Ве шти на: (38) Упо зна ва ње са при ме ном ви зу а ли за ци о них 

тех ни ка у ен до кри но ло ги ји (ул тра звук, ну кле ар на ме ди ци на, CT и 
маг нет на ре зо нан ца) (1 не де ља)

Оста ло: 30
Ве шти на: (39) Овла да ва ње по ступ ци ма ин тен зи фи ци ра не 

ин су лин ске те ра пи је у ди ја бе те су (ин ди ка ци је, кон тра ин ди ка ци је, 
ме ре кон тро ле) (1 не де ља)

Оста ло: 20
Ве шти на: (40) Упо зна ва ње са ин ди ка ци јом и при ме ном ин су-

лин ских пул за тил них пум пи (1 не де ља)
Оста ло: 20
Ве шти на: (41) Овла да ва ње прин ци пи ма суп сти ту ци о не те ра-

пи је код де фи ци та по је ди них или гру па хор мо на (1 не де ља)
Оста ло: 20
Ве шти на: (42) Овла да ва ње прин ци пи ма су пре си о не те ра пи је 

код хи пер функ ци је ен до кри них жле зда (1 не де ља)
Оста ло: 20
Ве шти на: (43) Упо зна ва ње са ла бо ра то риј ским ме то да ма у 

ен до кри но ло ги ји, по себ но са RAI по ступ ци ма (1 не де ља)
Оста ло: 20

Област: (ГА) Гастроентерологија и хепатологија – 6 месеци

Ве шти на: (16) Га стро ен те ро хе па то ло шка об ра да бо ле сни ка у 
ста ци о на ру и по ли кли ни ци (6 не де ља)

Из во ди: 160
Ве шти на: (17) Аси стен ци ја у ру тин ској, ур гент ној и опе ра-

тив но-те ра пиј ској ен до ско пи ји ор га на за ва ре ње (2 не де ље)
Гле да: 30 Аси сти ра: 30
Ве шти на: (18) Аси стен ци ја у ди јаг но стич кој и ин тер вент ној 

ул тра со но гра фи ји (2 не де ље)
Гле да: 30 Аси сти ра: 30
Ве шти на: (19) Аси стен ци ја у ла па ро ско пи ји (1 не де ља)
Аси сти ра: 10
Ве шти на: (20) Пунк ци ја аб до ме на и ди фе рен ци јал на ди јаг но-

за асци те са (2 не де ље)
Из во ди: 10
Ве шти на: (21) Сле па би оп си ја је тре (1 не де ља)
Аси сти ра: 5
Ве шти на: (22) Сле па би оп си ја тан ког цре ва (1 не де ља)
Гле да: 5
Ве шти на: (23) Аси стен ци ја у ти му за ли то трип си ју (1 не де ља)
Гле да: 15 Аси сти ра: 15
Ве шти на: (24) Са мо стал но из во ђе ње и ту ма че ње од ре ђе них 

(спе ци фич них) ис пи ти ва ња функ ци је цре ва, је тре и пан кре а са (2 
не де ље)

Аси сти ра: 40



Ве шти на: (25) Ана ли за и ту ма че ње од ре ђе них ра ди о ло шких 
ис пи ти ва ња ор га на за ва ре ње (2 не де ље)

Гле да: 75 Аси сти ра: 75
Ве шти на: (26) Аси стен ци ја у сцин ти граф ским и RIA ис пи ти-

ва њи ма GIA-а (1 не де ља)
Гле да: 10 Аси сти ра: 10

Област: (ХЕ) Хематологија – 5 месеци

Ве шти на: (44) Хе ма то ло шка об ра да бо ле сни ка у хо спи тал-
ним усло ви ма (основ на об ра да, ту ма че ње ба зних вред но сти хе ма-
то ло шких ана ли за, до пун ске ди јаг но стич ке ме ре) (3 не де ље)

Из во ди: 110
Ве шти на: (45) Хе ма то ло шка об ра да бо ле сни ка у ам бу лант-

ним усло ви ма (1 не де ља)
Гле да: 30
Ве шти на: (46) Рад у је ди ни ци ин тен зив не не ге (овла да ва ње 

прин ци пи ма нео д ло жне ме ди цин ске по мо ћи у хе мо ра гиј ским син-
дро ми ма, агра ну ло ци то за ма и ак) (2 не де ље)

Из во ди: 30
Ве шти на: (47) Упо зна ва ње са до пун ским ди јаг но стич ким ме-

то да ма у хе ма то ло ги ји (ци тол, ци то хе миј ске ана ли зе пунк та та ко-
шта не ср жи, лаб. диј. х) (1 не де ља)

Гле да: 15
Ве шти на: (48) Упо зна ва ње са на чи ном из во ђе ња пунк ци је 

кост не ср жи, са мо стал но из во ђе ње и упо зна ва ње са из во ђе њем 
би оп си је ко сти) (1 не де ља)

Гле да: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (49) Упо зна ва ње са те ра пиј ским про це ду ра ма (про-

то ко ли ма) у ле че њу акут них ле у ке ми ја, ма лиг них лим фо ма и дру-
гих ма лиг них хе ма то ло шких обо ље ња) (1 не де ља)

Гле да: 10
Ве шти на: (50) Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма за стал не пер фу-

зи о не ка те те ре и на чи ном одр жа ва ња истих, тран сфу зи о на те ра пи-
ја код де фи ци та по је ди них ком по нен ти) (1 не де ља)

Гле да: 10
Ве шти на: (51) Упо зна ва ње са не гом те шких хе ма то ло шких 

бо ле сни ка (не га усне ду пље, оп шта не га, ан ти пи рет ска те ра пи ја 
и сл.) (1 не де ља)

Аси сти ра: 5
Ве шти на: (52) Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма за ци то фе ре зе и 

пла змо фе ре зе и на чин при ме не (0,5 не де ља)
Гле да: 5
Ве шти на: (53) Упо зна ва ње са ла бо ра то риј ским ме то да ма у 

хе ма то ло ги ји и при ме на ра ди о и зо то па (Век ери тро ци та, тром бо-
ци та) (0,5 не де ља)

Гле да: 5
Ве шти на: (54) Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма об ра де кост не 

ср жи за кул ту ре ће ли ја (1 не де ља)
Аси сти ра: 5

Област: (ИБ) Инфективне болести – 2 месеца

Ве шти на: (70) Лум бал на пунк ци ја, ци то ло шки пре глед ли-
кво ра

Гле да: 10
Ве шти на: (71) Узи ма ње ма те ри ја ла:хе мо кул ту ра, ури но кул-

ту ра, гу ста кап, бри се ви ко про кул ту ра
Из во ди: 10
Ве шти на: (72) Сле па би оп си ја је тре, ла па ро би оп си ја је тре
Гле да: 5
Ве шти на: (73) Ре а ни ма ци ја ви тал но угро же них бо ле сни ка
Гле да: 10
Ве шти на: (74) Га стрич на ла ва жа
Из во ди: 10
Ве шти на: (75) Ре а ни ма ци ја AKI
Гле да: 5
Ве шти на: (76) Из во ђе ње и чи та ње те сто ва  – Ели са ме тод
Гле да: 10
Ве шти на: (77) Де сен зи би ли за ци ја при да ва њу се ру ма
Гле да: 10

Област: (КА) Кардиологија – 7 месеци

Ве шти на: (1) Об ра да бо ле сни ка у ехо кар ди о граф ском ка би-
не ту (4 не де ље)

Аси сти ра: 50

Ве шти на: (2) Рад, од но сно прак тич на на ста ва у ур гент ном 
цен тру (ур гент на ди јаг но сти ка и те ра пи ја) (6 не де ља)

Оста ло: 105
Ве шти на: (3) Рад у ер го ме триј ском ка би не ту (ин ди ка ци је, 

кон тра ин ди ка ци је, ту ма че ње ре зул та та) (2 не де ље)
Аси сти ра: 50
Ве шти на: (4) Кар ди о ло шка об ра да бо ле сни ка у са ли за ка те-

те ри за ци ју (ин ва зив на ди јаг но сти ка). Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма, 
кон тра ин ди ка ци ја ма и ме то да ма ин ва зив не диjaгностике (4 не де ље)

Оста ло: 105
Ве шти на: (5) Кон вер зи ја рит ма при ме ном DC шо ка (син хро-

ног и асин хро ног) (2 не де ље)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (6) Пе ри кард на пунк ци ја (1 не де ља)
Гле да: 5
Ве шти на: (7) Ме ре ње Вен ског при ти ска (1 не де ља)
Из во ди: 10
Ве шти на: (8) Уград ња при вре ме ног пејс ме ке ра (пре ко ју гу-

лар не ве не) (2 не де ље)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 (0 м 0 д)
Ве шти на: (9) Dop pler пе ри фер них ар те ри ја и ве на (2 не де ље)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (10) Прин цип кон ти ну и ра ног ме ре ња при ти ска 

(Хол тер ме то да) (2 не де ље)
Аси сти ра: 10

Област: (НЕ) Неурологија – 2 месеца

Ве шти на: (172) Аускул та ци ја ка ро тид них ар те ри ја
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 15
Ве шти на: (173) Dop pler-со но гра фи ја ма ги страл них су до ва вра та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (174) Ка пи ла ро ско пи ја
Гле да: 2 Аси сти ра: 2
Ве шти на: (75) Ин ди ка ци је и ин тер пре та ци ја ан ги о гра фи је
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5
Ве шти на: (182) EEG и ак ти ва ци о не тех ни ке
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (183) Елек тро ми о гра фи ја ( EMG)
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (186) Тест ре пе та тив не сти му ла ци је
Гле да: 3 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (187) Тест на ла тент ну те та ни ју
Гле да: 2
Ве шти на: (188) Ево ци ра ни по тен ци јал (ви зу ел ни, уди тив ни, 

со ма то сен зор ни, ког ни тив ни, мо тор ни)
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (189) Те сто ви за ди јаг но сти ко ва ње ме та бо лич ких 

ми о па ти ја
Гле да: 2 Аси сти ра: 1
Ве шти на: (195) Оф тал мо ло шки пре глед ( FOU)
Гле да: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (197) Ди јаг но сти ка, ле че ње и не га ко ме
Гле да: 10
Ве шти на: (198) Про це на ду би не ко ме по Glas gow sco re ска ли 

ко ме
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (200) Ди јаг но сти ка кра нио-це ре брал них по вре да
Гле да: 5 Аси сти ра: 10

Област: (НФ) Нефрологија – 4 месеца

Ве шти на: (55) Об ра да и пра ће ње не фро ло шких бо ле сни ка. 
Ур гент на ста ња у не фро ло ги ји (4 не де ље)

Из во ди: 15
Ве шти на: (56) Функ ци о нал но ис пи ти ва ње бу бре га (2 не де ље)
Из во ди: 70
Ве шти на: (57) Упо зна ва ње са ехо со но гра фи јом бу бре га (1 не-

де ља)
Гле да: 70 Аси сти ра: 40
Ве шти на: (58) Упо зна ва ње са би оп си јом бу бре га (1 не де ља)
Гле да: 15 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (59) Упо зна ва ње са хе мо ди ја ли зом (2 не де ље)
Из во ди: 150



Ве шти на: (60) Упо зна ва ње са пе ри то не ал ном ди ја ли зом (1 не-
де ља)

Гле да: 40 Аси сти ра: 20
Ве шти на: (61) Упо зна ва ње са пла зма фе ре зом (1 не де ља)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (62) Упо зна ва ње са при пре мом за тран сплан та ци ју 

и ле че ње бу бре га (1 не де ља)
Аси сти ра: 70

Област: (НМ) Нуклеарна медицина – 1 месец

Ве шти на: (150) Тест фик са ци је ра ди о ак тив ног јо да у шти та-
стој жле зди

Гле да: 10
Ве шти на: (151) Сцин ти гра фи ја шти та сте жле зде по мо ћу 

99м – Tc и Ј-131
Гле да: 5
Ве шти на: (152) Пер фу зи о на сцин ти гра фи ја плу ћа
Гле да: 5
Ве шти на: (153) Сцин ти гра фи ја је тре
Гле да: 10
Ве шти на: (154) Ди на мич ка хе па то би ли јар на сцин ти гра фи ја
Гле да: 5
Ве шти на: (155) Ра ди о ре но гра фи ја по мо ћу 131-J-OIH, 99м – 

Tc-DTPA или 99м – Tc-MAG 3.
Гле да: 10
Ве шти на: (156) Ра ди о ре но гра фи ја са од ре ђи ва њем бр зи не 

гло ме рул ске фил тра ци је ( GFR) 99м -Tc-DTPA
Гле да: 5
Ве шти на: (157) Ра ди о ре но гра фи ја са од ре ђи ва њем ефек тив-

ног ре нал ног про то ка пла зме ( ERPF)
Гле да: 5
Ве шти на: (158) Сцин ти гра фи ја ске ле та (пар ци јал на и це лог 

те ла)
Гле да: 3
Ве шти на: (159) Од ре ђи ва ње ду жи не жи во та ери тро ци та
Гле да: 5
Ве шти на: (160) Сцин ти гра фи ја ко ре над бу бре жних жле зда
Гле да: 2
Ве шти на: (161) Сцин ти гра фи ја ср жи над бу бре жне жле зде
Гле да: 1
Ве шти на: (162) Сцин ти гра фи ја не у ро бла сто ма и ту мо ра хро-

ма фи ног тки ва
Гле да: 1
Ве шти на: (163) Ле че ње хипeртиреоидизма ра ди о ак тив ним 

јо дом
Гле да: 1
Ве шти на: (164) Ле че ње ток сич ног аде но ма шти та сте жле зде 

ра ди о ак тив ним јо дом
Гле да: 1
Ве шти на: (165) Ра ди о ну клид на ми о кар ди о гра фи ја
Гле да: 5
Ве шти на: (166) Вен ти ла ци о на сцин ти гра фи ја плу ћа (133-He)
Гле да: 5
Ве шти на: (167) Од ре ђи ва ње вен ти ла ци о но-пер фу зи о ног ин-

дек са и вре ме на по лу е ли ми на ци је He
Гле да: 5
Ве шти на: (168) Вен ти ла ци о на сцин ти гра фи ја плу ћа по мо ћу 

DTPA-99м – Tc аеро со ла
Гле да: 5
Ве шти на: (169) Ис пи ти ва ње пра жње ња же лу ца
Гле да: 2
Ве шти на: (170) Хе па тич ка ра ди о ну клид на ан ги о гра фи ја
Гле да: 5
Ве шти на: (171) Ис пи ти ва ње фе ро ки не ти ке
Гле да: 3

Област: (ПФ) Пулмологија и фтизиологија – 6 месеци

Ве шти на: (11) Об ра да и пра ће ње пул мо ло шких бо ле сни ка, 
уче ство ва ње у те ра пи ји (8 не де ља)

Аси сти ра: 30 Из во ди: 50
Ве шти на: (12) Об ра да и пра ће ње бо ле сни ка у ур гент ним ста-

њи ма у ин тен зив ној ре спи ра циј ској не зи (4 не де ље)
Гле да: 10 Аси сти ра: 15

Ве шти на: (13) Пре гле ди и кон тро ле ам бу лант них бо ле сни ка у 
ам бу лант но-по ли кли нич кој слу жби (3 не де ље)

Аси сти ра: 30 Из во ди: 30
Ве шти на: (14) Функ ци о нал но ис пи ти ва ње плу ћа: вен ти ла ци-

ја, от по ри, га сне ана ли зе (5 не де ља)
Гле да: 30 Аси сти ра: 15
Ве шти на: (15) Ту ма че ње ренд ге но ло шких на ла за и сцин ти-

гра фи је плу ћа (1 не де ља)
Аси сти ра: 50

Област: (РА) Радиологија – 2 месеца

Ве шти на: (78) Стан дард ни пре се ци CT ло ба ње
Гле да: 10
Ве шти на: (79) Стан дард ни пре се ци CT плу ћа и ме ди ја сти ну ма
Гле да: 10
Ве шти на: (80) CT аб до ме на и кар ли це
Гле да: 20
Ве шти на: (81) Ре ги о нал на ана то ми ја/цер ви кал ни, то ра кал ни 

и аб до ми нал ни јед њак/пу те ви ме та ста зи ра ња, кли нич ка ди јаг но-
сти ка, TNM, комб. тре

Гле да: 5 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (82) Од ре ђи ва ње до зе: А) Ра ди кал на те ра пи ја; Б) 

Па ли ја тив на те ра пи ја-од ре ђи ва ње во лу ме на и до зе
Гле да: 5 Аси сти ра: 1
Ве шти на: (83) PTA: фе мо ро по пли те ал на, или јач на, ре нал на и 

аор то ко ро нар на
Гле да: 20 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (84) Ем бо ли за ци ја: у ци љу хе мо ста зе, a-V мал фор-

ма ци ја и фи сту ла, ту крв них су до ва и ва ри ко ке ла
Гле да: 5
Ве шти на: (85) Дре на же: би ли јар ног трак та, аб до мен ури нар-

ног трак та, ре тро пе ри то не у ма
Гле да: 10
Ве шти на: (86) Пунк ци о не би оп си је и ева ку а ци је
Гле да: 10
Ве шти на: (87) Ту мо ри бу бре жног па рен хи ма: уоп ште ин ди-

ка ци је за ра ди о те ра пи ју, по сто пе ра тив на ра ди о те ра пи ја, па ли ја-
тив на те ра пи ја

Гле да: 10 Аси сти ра: 2
Ве шти на: (88) Кла сич ни сним ци ло ба ње у два прав ца
Из во ди: 10
Ве шти на: (89) Ци ља ни сни мак тур ског се дла
Из во ди: 50
Ве шти на: (90) Кли нич ка сли ка, уло га ра ди о те ра пи је у леч. 

кар ци но ма мб, TNM кон зи ли јар не од лу ке, ком би но ва ни при сту пи 
у те ра пи ји.

Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (91) Од ре ђи ва ње ста ди ју ма обо ље ња ( TNS си-

стем): А) при су ство ва ње ра ду кон зи ли ју ма
Гле да: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (101) Упо зна ва ње са апа ра том и прин ци пи ма ра да 

NMR
Гле да: 5
Ве шти на: (102) Т-1 и Т-2 сним ци по је ди них ор га на и ана том-

ских струк ту ра
Гле да: 10
Ве шти на: (103) Упо зна ва ње са од ре ђе ним пред но сти ма NMR 

у од но су на дру ге ви зу а ли зац. тех.
Ве шти на: (104) RTG пре глед јед ња ка, же лу ца, ду о де ну ма 

тан ког и де бе лог цре ва
Гле да: 10
Ве шти на: (105) Пе ро рал на хо ле ци сто гра фи ја
Гле да: 5
Ве шти на: (106) На тив ни сни мак тр бу ха
Гле да: 100
Ве шти на: (107) Аб до ми нал на аор то гра фи ја и се лек тив на ан-

ги о гра фи ја
Гле да: 5
Ве шти на: (111) Ру ко ва ње UZ апа ра ту ром и сон да ма
Гле да: 10
Ве шти на: (112) Из во ђе ње пре гле да је тре, ж. ке си це и жуч них 

пу те ва
Гле да: 10



Ве шти на: (113) UZ пре глед пан кре а са
Гле да: 5
Ве шти на: (114) UZ пре глед бу бре га и над бу бре жних жле зда
Гле да: 5
Ве шти на: (115) UZ пре глед мо краћ не бе ши ке и про ста те
Гле да: 5
Ве шти на: (116) UZ пре глед ова ри ју ма, уте ру са и ја јо во да
Гле да: 10
Ве шти на: (117) UZ пре глед шти та сте и па ра шти та сте жле зде
Гле да: 5
Ве шти на: (119) Dop pler и co lo ur Dop pler пре гле ди
Из во ди: 5
Ве шти на: (122) Те ле ра ди о гра фи ја ср ца, аор те и плућ не ар те ри је
Гле да: 20
Ве шти на: (123) Ра ди о ско пи ја ср ца, аор те и плућ не ар те ри је
Гле да: 10
Ве шти на: (124) Ме ре ње ве ли чи не ср ца и аор те
Гле да: 10
Ве шти на: (125) Ту ма че ње RTG сни ма ка ср ца и крв них су до ва
Гле да: 20
Ве шти на: (132) Ра ди о гра фи ја плу ћа: P-A, про фил на, у ле же-

ћем с. боч на и твр до зр. тех ни ка
Гле да: 20
Ве шти на: (138) Ту ма че ње RTG сни ма ка плу ћа
Гле да: 50
Ве шти на: (139) На тив ни сни мак уро трак та
Гле да: 10
Ве шти на: (140) Из во ђе ње и. в. и ин фу зиј ске уро гра фи је
Гле да: 10
Ве шти на: (141) Ре тро град на ци сто гра фи ја и уре тро ци сто гра-

фи ја
Аси сти ра: 10
Ве шти на: (148) Ре ги о нал на ана то ми ја, од ре ђи ва ње ста ди ју ма 

бо ле сти: RTG плу ћа, ехо аб до ме на и кар ли це, лим фо гра фи ја,CT, 
ту мор ски мар ке ри

Гле да: 3 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (149) Ре ги о нал на ана то ми ја и про це на ста ња бо ле-

сти (Рек тал нип, ци сто ско пи ја, би ман. п. кар ли це, лим фог, сцин ти-
гра фи ја ко сти ју, RTG, EHO, CT)

Гле да: 5 Аси сти ра: 5

Област: (РЕ) Реуматологија – 3 месеца

Ве шти на: (63) Са мо стал на об ра да нај ма ње по јед ног бо ле-
сни ка из сва ке гру пе ре у ма то ло шких обо ље ња (2 не де ље)

Из во ди: 8
Ве шти на: (64) Са мо стал но во ђе ње исто ри је бо ле сти за нај ма-

ње 10 бо ле сни ка (1 не де ља)
Из во ди: 10
Ве шти на: (65) Упо зна ва ње са ам бу лант ним ра дом (1 не де ља)
Гле да: 50
Ве шти на: (66) Са вла ђи ва ње тех ни ке пунк ци је згло бо ва са ин-

тра ар ти ку лар ним да ва њем ле ко ва (1 не де ља)
Ве шти на: (67) Са вла ђи ва ње тех ни ке ло кал не при ме не ле ко ва 

(пе ри ра ди ку лар но, пе ри ар ти ку лар но, ен те зе) (1 не де ља)
Из во ди: 20
Ве шти на: (68) Овла да ва ње ла бо ра то риј ском ди јаг но сти ком 

ре у ма то ло шких обо ље ња (1 не де ља)
Гле да: 100 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (69) Овла да ва ње ренд ге но ло шком ди јаг но сти ком 

ре у ма то ло шких обо ље ња (1 не де ља)
Гле да: 100

2. Ин тер ни стич ка он ко ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја тра је 4 го ди не го ди на или 8 се ме ста ра ( је-
дан се ме стар 6 ме се ци ) са го ди шњим од мо ром

4 се ме стра оп шта ин тер на ме ди ци на 
1 се ме стар ра ди о те ра пи ја, ра ди о ло ги ја и ну кле ар на ме ди ци на
1 се ме стар он ко-хе ма то ло ги је
2 се ме стра ин тер ни стич ка он ко ло ги ја ( ме сец да на ги не ко ло-

ги ја и ме сец да на он ко ло шка хи рур ги ја) 

СТРУК ТУ РА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 

Обу ка у окви ру спе ци ја ли стич ких сту ди ја из ин тер ни стич ке 
он ко ло ги је са сто ји се из основ не обу ке и обу ке ви ше спе ци јал но сти. 

Основ на обу ка учи ле ка ре ка ко да: вр ше ис тра жи ва ња, ле че и 
ди јаг но сти ку ју бо ле сни ка са акут ним и хро нич ним ме ди цин ским 
симп то ми ма, и омо гу ћа ва им да раз ви ју сво ја ви со ко-ква ли тет на 
уме ћа ре ви зи је у окви ру ле че ња ле же ћих и спољ них бо ле сни ка. 
Обу ка ви ше спе ци јал но сти на до гра ђу је основ на уме ћа ка ко би се 
раз ви ла у ком пе тент ност, нео п ход на за рад јед ног не за ви сног ин-
тер ни сту он ко ло га. 

Про гра ми основ не ин тер не обу ке су осми шље ни та ко да да-
ју основ ну обу ку за спе ци ја ли стич ку обу ку пу тем усва ја ња зна ња 
и уме ћа ка ко је про це ње но на осно ву рад ног ме ста. Про гра ми су 
обич но у тра ја њу од 4 го ди не или 8 се ме ста ра, ба зи ра ју се на ши-
ро кој осно ви ин сти ту ци ја ко је се ба ве ин тер ни стич ком он ко ло ги-
јом (Ин сти тут за он ко ло ги ју Вој во ди не, Бе о град, Ниш...). 

У то ку две го ди не спе ци ја ли зан ти се мо ра ју укљу чи ти у ди-
рек тан рад основ них ин тер ни стич ких ве шти на. По сто је од ре ђе ни 
ни вои ком пе тент но сти ко је би мо ра ли по што ва ти сви ле ка ри у то-
ку пе ри о да њи хо ве обу ке с по чет ком у окви ру њи хо ве спе ци ја ли-
стич ке ка ри је ре ко ја би се раз ви ја ла кроз њи хо ву пост-ди плом ску 
ка ри је ру, као што су нпр. ко му ни ка ци ја, пре гле да ње и уме ће узи-
ма ња анам не зе. 

Они су ини ци јал но де фи ни са ни на ме ди цин ским сту ди ја ма 
и он да се раз ви ја ју да ље у спе ци ја ли за ци ју. Овај део на став ног 
пла на по др жа ва спи рал ну при ро ду уче ња ко ја под у пи ре кон ти ну-
и ра ни раз вој сту ден та. При зна је се да мно ге ком пе тент но сти, ко је 
су ов де на ве де не, спа да ју у про це се са зре ва ња где ле ка ри по ста-
ју мно го ис ку сни ји и ве шти ји ка ко на пре ду ју њи хо ва ка ри је ра и 
ис ку ство. На ме ра је да ле ка ри спо зна ју да је усва ја ње основ них 
ком пе тент но сти че сто пра ће но по ве ћа ном со фи сти ци ра но шћу и 
ком плек сно шћу да те ком пе тент но сти кроз њи хо ву ка ри је ру, а то 
се ре флек ту је кроз по ве ћа ну струч ност у окви ру иза бра не пу та ње 
њи хо ве ка ри је ре. 

2 СЕМЕСТРА– ИНТЕРНИСТИЧКА ОНКОЛОГИЈА
Од спе ци ја ли зан та се оче ку је да ак тив но уче ству ју то ком 

струч них са ста на ка, та ко што ће из но си ти и при ка зи ва ти по је ди-
нач не бо ле сни ке, уз кон сул та ци ју са спе ци ја ли стом и ше фом оде-
ље ње на ко ме се тре нут но на ла зи спе ци ја ли зант. 

Оба ве зна су да при су ству ју ви зи та ма и при ка зи ва њу бо ле-
сни ка ше фу или на чел ни ку оде ље ња, пре пи си ва ње и од ре ђи ва ње 
хе ми о те ра пиј ских про то ко ла спе ци ја ли зант ра ди у кон сул та ци ју 
са спе циј ли стом, ше фом или на чел ни ком оде ље ња. 

Спе ци ја ли зант има оба ве зу при су ство ва ња свим он ко ло шким 
ко ми си ја ма, сам при пре ма и при ка зу је бо ле сни ке на струч ним са-
стан ци ма и ко ми си ја ма са оде ље ње на ком се на ла зи.

Има оба ве зу да при су ству је 10 пу та на ко ми си ји за ту мо ре 
плу ћа, ту мо ре дој ке, ко ло рек ту ма, а 5 пу та на ко ми си ји за ЦНС, 
лим фо ме, уро ге ни тал не, ги не ко ло шке, гла ва и врат, мак си ло фа ци-
јал не и ме ла но ми и ме ка тки ва.

Спе ци ја ли зант има оба ве зу да ре дов но при су ству је струч ним 
са стан ци ма у окви ру кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (КМЕ) 
и да се ре дов но ин фор ми ше из струч них и на уч них ча со пи са и 
исто та ко има оба ве зу упо тре бу ин тер не та.

Уко ли ко у окви ру Он ко ло шке Ин сти ту ци је не по сто ји он ко-
хе ма то ло шко оде ље ње или ни су при сут не сви об ли ци ди јаг но сти-
ке и ле че ња хе ма то ло шких ма лиг ни те та, спе ци ја ли зант има оба ве-
зу да је дан се ме стар или по ла се ме стра про ве де на хе ма то ло шкој 
кли ни ци (за Но ви Сад Кли нич ки цен тар Вој во ди не Ин сти тут за 
хе ма то ло ги ју).

У окви ру две го ди не спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант има оба ве зу 
да про ве де 3 ме се ца на оде ље њу за ту мо ре плу ћа (ова оба ве за је уко-
ли ко се у у ин сти ту ци ји не ди јаг но сти ку ју и не ле че ту мо ре плу ћа).

У окви ру основ не 4 се ме страл не обу ке спе ци ја ли зант про во-
ди ме сец да на на ги не ко ло шкој-он ко ло ги ји. То ком упо зна ва ња са 
про це сом ра да оба ве зан је да у том пе ри о ду бу де на пет Ги не ко ло-
шких-он ко ло шких ко ми си ја.

Да ље у окви ру обу ке ду жан је да про ве де 30 да на на хи рур-
шкој он ко ло ги ји, ра ди упо зна ва ња свих основ них хи рур шких опе-
ра ци ја, на ро чи то опе ра ци ја дој ки, га стро ин те сти нал них ту мо ра и 
сл. По треб но је да се упо зна са пре и пост опе ра тив ним про це ду-
ра ма.



1 СЕМЕСТАР (ШЕСТ МЕСЕЦИ) РАДИОТЕРАПИЈА, РАДИ
ОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

4 МЕСЕЦА РАДИОТЕРАПИЈА радиотерапија, радиологија и
нуклеарна медицина
У окви ру спе ци ја ли за ци је за ин тер ни сту он ко ло га спе ци ја ли-

зант про во ди 4 ме се ца на ра ди о те ра пи ји где се упо зна је са осно-
ви ма ра ди о те ра пи је, ак тив но уче ству је у до но ше њу пла на ира ди-
ја ци је. 

Уз спе ци ја ли сте ра ди о те ра пе у те об ра ђу је бо ле сни ке и ре дов-
но оби ла зи бо ле сни ке пу тем ви зи та и са мо стал но об ра ђу је бо ле-
сни ка (анам не за и пре глед... и пред лог те ра пиј ског пла на).

1 МЕ СЕЦ ИМИ ГИНГ ОН КО ЛО ГИ ЈА
Спе ци ја ли зант има оба ве зу да је дан ме сец про ве де на Ими-

гинг ра ди о ло ги ји и да се упо зна са свим ра ди о ло шким и ра ди о ло-
шки ин тер вент ним ме то да ма.

1 МЕ СЕЦ НУ КЛЕ АР НА МЕ ДИ ЦИ НА
Та ко ђе, има оба ве зу да про ве де је дан ме сец на ну кле ар ној 

ме ди ци ни ра ди упо зна ва ња (ПЕТ/ЦТ, ди јаг но стич ке ме то де и ме-
то де ле че ње кар ци но ма шти та сте жле зде, ок та ске на итд... ). 

4 СЕМЕСТРА ОПШТА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
У окви ру на став ног пла на спе ци ја ли зант про во ди 4 се ме стра 

на пла ну обу ке оп ште ин тер не ме ди ци не. Тим про гра мом је об у-
хва ће на:

га стро ен те ро хе па то ло ги ја 2 ме се ца, 
ен до кри но ло ги ја 2 ме се ца, 
не фро ло ги ја 2 ме се ца, 
бе ниг на хе ма то ло ги ја 1 ме сец. 
Те о рет ска на ста ва оп ште ин тер не пре ма пла ну и про гра му 

спе ци ја ли за ци је из ин тер не ме ди ци не
Оба ве зе спе ци ја ли зан та су исте као то ком обу ке на ин тер ни-

стич кој он ко ло ги ји. Ак тив но уче шће у ме ди цин ским ве шти на ма, 
ви зи та ма, при су ство ва ња ЦМЕ, и оста лим струч ним са стан ци ма, 
од но сно по пла ну ра да ор га ни за ци о не је ди ни це.

ТЕ О РИЈ СКА ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА ЈЕД НО ЗА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАН ТЕ 
ИН ТЕР НЕ ОН КО ЛО ГИ ЈЕ И СТУ ДЕН ТЕ ИЗ УЖЕ  

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  – УКУП НО 25 ЧА СО ВА

Би о ло шки и мо ле ку лар ни прин ци пи, прин ци пи ци то ге не ти-
ке, ге но ми ке, хи сто па то ло ги ја и иму но ло ги ја

Фар ма ко ло ги ја. 
Ди фе рен ци ја ће ли је и ће лиј ског ци клу са. 
Кан це ро ге не за (фи зич ки, хе миј ски и ви ру сно-бак те ри о ло-

шки узроч ни ци), раст, про гре си ја и ме та ста зи ра ње ту мо ра. 
Хе мо ста за и ан ги о ге не за. 
Фак то ри ра ста, ци то ки ни и мо но клон ска ан ти те ла 
Ди јаг но за, пре вен ци ја, прог но за и основ ни прин цип трет ма-

на свих ло ка ли за ци ја. 
Па ра не о пла стич ни син дром. 
Ту мо ри де це. 
Ви со ко до зна те ра пи ја и ауто лог на тран сплан та ци ја 
Но ве те ра пи је.
Про це ду ре у ди јаг но сти ци и трет ма ну: кар ци но ма дој ке, 

брон хо пул мо нал них ту мо ра, ме зо те ли о ма, ди ге стив них ту мо ра, 
ту мо ра бу бре га, про ста те, уте ру са, ова ри ју ма, Hod gkin-ovе бо ле-
сти, NHL, ЦНС, ко же, ко сти. ОРЛ и мак си ло фа ци јал не ре ги је, мла-
де жи, сар ко ми и ме ка тки ва. 

Те ра пи ја бо ла, па ли ја тив на те ра пи ја и не га.
Пси хо ло шки аспек ти и со ци јал ни аспек ти. 
Ур гент на он ко ло ги ја.
Ге ри ја триј ска он ко ло ги ја.
Ком пли ка ци је хе ми о те ра пи је.

ПРАК ТИЧ НО-ТЕ О РЕТ СКИ ДЕО СА МО ЗА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАН ТЕ 
ИН ТЕР НИ СТИЧ КЕ ОН КО ЛО ГИ ЈЕ 20 ЧА СО ВА

Те ра пиј ске од лу ке-аспек ти фар ма ко ло ги је и ети ке
Кар ци ном дој ке: сви об ли ци ле че ња, хор мо но те ра пи ја, ци то-

статцка, ци ља на те ра пи ја, би о ло шка те ра пи ја.
Кар ци ном плу ћа: сви об ли ци ле че ња, ци то стат ска, ци ља на 

те ра пи ја, би о ло шка те ра пи ја.

Кар ци но мом ко ло рек ту ма сви об ли ци ле че ња, ци то статцка, 
ци ља на те ра пи ја, би о ло шка те ра пи ја.

Ту мо ри: је тре, же лу ца, пан кре а са
Ту мо ри: ма лиг ни ме ла ном, сар ко ми и ко жа 
Рет ки ту мо ри: те ра пиј ске про це ду ре
Ги не ко ло шки ту мо ри
Ту мо ри бу бре га

ТЕ О РИЈ СКА ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗНА ТЕ  
ИЗ ИН ТЕР НИ СТИЧ КЕ ОН КО ЛО ГИ ЈЕ И СТУ ДЕН ТЕ ИЗ УЖЕ 

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ УКУП НО 10 ЧА СО ВА ХЕ МА ТО ЛО ГИ ЈА

Хе ма то по е за и ће лиј ске ло зе 1 час
Ис пи ти ва ње и ре гу ла ци ја хе ма то по е зе 1 час 
Крв не гру пе, тран сфу зи ја
Па то ло ги ја лим фо про ли фе ра тив них бо ле сти
Па то ло ги ја ле у ке ми ја
Хе мо ста за и ко а гу ла ци ја
Ме та бо ли зам гво жђа и Б12 и фо ла та
Хе мо ли за
Ало ге на тран сплан та ци ја
Ме ха ни зми он ко ге не зе

ТЕ О РИЈ СКА ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАН ТЕ  
ИЗ ИН ТЕР НИ СТИЧ КЕ ОН КО ЛО ГИ ЈЕ ИЗ УЖЕ  

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ УКУП НО 12 ЧА СО ВА РА ДИ О ТЕ РА ПИ ЈА

Основ на зна ња фи зи ке
Ра ди о би о ло ги ја, ра ди о фи зи ка, тех ни ке ира ди ја ци је ор га на, 

до зи ме три ја и ра ди о про тек ци ја
Ра ди о ло шки трет ман пре ма ло ка ли за ци ји ту мо ра (дој ке, лим-

фо ми, плућ ни кар ци но ми ...
Кон фор мал на ра ди о те ра пи ја
Ира ди ја ци је ту мо ра код де це.
Ино ва ци је у ра ди о те ра пи ји.

ПРО ГРАМ ПРО ВЕ РЕ ЗНА ЊА ТО КОМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ 
СТА ЖА

Да би се оства рио од го ва ра ју ћи ква ли тет спе ци ја ли за ци је 
или уже спе ци ја ли за ци је сте че но зна ње се про ве ра ва кроз трај ни 
над зор мен то ра, по твр де при су ство ва ња ко ми си ја ма, струч ним са-
стан ци ма, ви зи та ма, те о рет ској на ста ви, прак тич ној обу ци (за пис 
у ин дек су са ове ром мен то ра).

То ком спе ци ја ли стич ког ста жа спе ци ја ли зант има стал но 
про ве ру зна ња на кон сва ке це ли не по ла же ко ло кви јум, та ко да у 
Ин дек су има упи са них 10 ко ло кви ју ма.

Про ве ра зна ња на кон 2 го ди не или 4 се ме стра из ин тер ни-
стич ке он ко ло ги је (ди јаг но сти ка, те ра пи ја и пра ће ње бо ле сни ка са 
со лид ним ту мо ри ма (кар ци ном дој ке, плу ћа, Ги. Те сти си, бу брег, 
сар ко ми, ме ла ном...).

Про ве ра зна ња на кон 1 се ме стра ра ди о ло ги је и ра ди о те ра пи је. 
Ра ди о ло ги ја и ну кле ар на,
Основ ни прин ци пи ра ди о те ра пи је
Про ве ра зна ња на кон 1 се ме стра он ко-хе ма то ло ги је ( ди јаг но-

стич ко-те ра пиј ски прин ци пи, лим фо ми ле у ке ми је, пла змо ци том...).
Про ве ра зна ња на кон оп ште ин тер не ме ди ци не : а) кар ди о-

ло ги ја, б) пул мо ло ги ја, ц) ен до кри но ло ги ја, д) не фро ло ги ја, е) га-
стро ен  терео ло ги ја и хе ма то ло ги ја.

Ко ло кви ју ме по ла же код на став ни ка ко ји су за ду же ни за од-
ре ђе не обла сти у до го во ру са мен то ром.

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

Де таљ но и по у зда но узи ма ње исто ри је бо ле сни ка де та љан 
кли нич ки пре глед као и спо соб ност за фор му ли са ње ди фе рен ци-
јал не ди јаг но зе уз уно ше ње од го ва ра ју ћих де та ља у исто ри ју бо-
ле сти 

Пре ци зна про це на фи зич ких, емо ци о нал них, пси хо ло шких и 
со ци јал них по тре ба бо ле сни ка

Утвр ђи ва ње ри зи ка про це ду ре или ис тра жи ва ња
Спо соб ност да про це ни бо ле сни ко во раз у ме ва ње ње го вог 

ста ња и обез бе ди еду ка ци ју и ин фор ма ци је аде кват не да тој кли-
нич кој си ту а ци ји



Спо соб ност да до би је ин фор ми са ни при ста нак за про це ду ру 
и да бо ле сни ку об ја сни и пре не се ри зи ке про це ду ре 

Спо соб ност да ор га ни зу је и ко ор ди ни ра дру го осо бље ко је ће 
би ти укљу че но у про це ду ру као или не гу па ци јен та на кон за вр-
шет ка про це ду ре

Спо соб ност за пла ни ра ње, им пле мен та ци ју и ин тер пре та ци-
ју од го ва ра ју ћих ефи ка сних ди јаг но стич ких и прог но стич ких ис-
тра жи ва ња

Пре ци зно ди јаг но стич ко ре зо но ва ње
Да увек има на уму ста ро сну доб, ста тус, кул ту ро ло шке и со-

ци јал не аспек те па ци јен та ка да се од лу чу је за на чин ле че ња
Ин ди ка ци је и ци ље ви хе ми о те ра пи је код при мар них и ме та стат-

ских кан це ра, укљу чу ју ћи и адју вант ну и нео а дју вант ну те ра пи ју
Ин ди ка ци је за хе ми о те ра пи ју као ра ди ја циј ски по ја чи вач 

осе тљи во сти
Про це на па ци јен то вих ко мор бид них ста ња ра ди утвр ђи ва ња 

од но са ри зи ка/ко ри сти хе ми о те ра пи је за да тог бо ле сни ка
Кли нич ка апли ка ци ја и ева лу а ци ја ци то ток сич них ле ко ва, ен-

до кри них те ра пи ја и би о ло шких аге на са
Прин ци пи кли нич ке фар ма ко ло ги је ци то ток сич них ле ко ва, 

не же ље них ути ца ја ле че ња и њи хо во са ни ра ње
Ме ха ни зми уну тра шње и сте че не ре зи стен ци је на ле ко ве и 

мо гу ће стра те ги је пре ва зи ла же ња
Ком би но ва не и се квен ци јал не те ра пи је
Раз у ме ва ње ка ко од ре ђе не спе ци фич не ин тер вен ци је мо гу 

пре ве ни ра ти спе ци фич не ток сич но сти ве за не за хе ми о те ра пи ју
Уло га ин тен зи фи ка ци је до зе и ин ди ка ци је, ком пли ка ци је и 

не же ље ни ути ца ји те ра пи је ви со ке до зе
Спо соб ност за ди ску си ју, пла ни ра ње и им пле мен ти ра од го-

ва ра ју ћу те ра пи ју у окви ру мул ти ди сци плин ског ти ма и во ди ча 
до бре прак се.

Ме ха ни зам де ло ва ња ан ти е ме тич ких аге на са
Ин тер ак ци ја аге на са и не же ље них ути ца ја ад ми ни стра ци је 

ле ка
Из бор ан ти е ме тич ких ре жи ма ре ле вант них за да ти хе ми о те-

ра пиј ски ре жим ко ји се при ме њу је
По зна ва ње спек тра ин тер вен ци ја, ин ди ка ци ја и ком пли ка ци-

ја не-фар ма ко ло шких ле че ња
Иден ти фи ку је и ле чи нус по ја ве, на аде ква тан на чин при ме-

ном пре по ру ка и во ди ча до бре прак се
Спо соб ност да пре пи ше фак то ре ра ста под од го ва ра ју ћим 

усло ви ма
Спо соб ност да пре по зна не же ље на деј ства фак то ра ра ста и 

да пре ду зме од го ва ра ју ће ко рек тив не ме ре
Спо соб ност да про це ни ути цај ди јаг но зе на бо ле сни ка и род-

би ну и да пру жи аде кват ну по др шку
Спо соб ност да про це ни па ци јен то во раз у ме ва ње да тог ста ња 

и да пру жи еду ка ци ју и ин фор ма ци је аде кват не да тој кли нич кој 
си ту а ци ји

По зна ва ње па то фи зи о ло ги је бо ла
Спо соб ност да пре ци зно про це ни по тре бе бо ле сни ка
Спо соб ност да ини ци ра пре пи си ва ње аде кват них анал гет-

ских аге на са
Аде ква тан став пре ма бо ле сни ку, ње го вим симп то ми ма и по-

ро ди ци

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ИС ПИТ (ТЕСТ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ 
РАД, ПРАК ТИЧ НИ УСМЕ НИ ДЕО КО МИ СИ ЈА)

Спе ци ја ли зант-сту дент при сту па ис пи ту ако у ин дек су има 
за пис са пот пи сом и ове ром бо рав ка у ор га ни за ци о ним је ди ни ца-
ма ко је су пред ви ђе не пла ном и про гра мом, по твр ду при су ство-
ва ња ко ми си ја ма, струч ним са стан ци ма, ви зи та ма, те о рет ској на-
ста ви, прак тич ној обу ци, за тим упи са них 10 ко ло кви ју ма ко ји су 
из ве де ни на кра ју обу ке ор га ни за ци о них је ди ни ца и упи са ни у ин-
декс , све то на кра ју ове ра ва мен тор и да је са гла сност да сту дент 
мо же при сту пи ти ис пи ту.

Спе ци ја ли стич ки рад се бра ни пред тро чла ном ко ми си јом и 
по зи тив но ура ђен рад је при ступ ни ца за усме ни део ис пи та ко ји се 
са сто ји из два де ла.

Пр ви део је прак тич ни део у ко ме се при ка зу је све ме ди цин-
ске ве шти не, анам не за, фи зич ки пре глед, ал го ри там ди јаг но стич-
ких и те ра пиј ских про це ду ра у од но су да ди јаг но зу и ди фе рен ци-
јал ну ди јаг но зу он ко ло шке бо ле сти.

Дру ги део ис пи та се са сто ји из усме не про ве ре про ве ре те о-
рет ског зна ња Он ко ло ги је.

У Тро чла ној ко ми си ји су на став ни ци ка те дре за он ко ло ги ју 
и на став ни ци дру гих ка те дра ко ји су по ред сво јих основ них спе-
ци ја ли за ци ја и он ко ло зи (оба ве зан је дан члан ко ми си је је пре ма 
про фи лу спе ци ја ли зан та или суп спе ци ја ли зан та).

Оце на се упи су је у ин декс од 5 до 10.
Мен тор спе ци ја ли зан та не мо же би ти у ис пит ној ко ми си ји. 
Ди пло ма се издaје за спе ци ја ли сту: ИН ТЕР НИ СТА  – ОН КО ЛОГ

3. Ин фек то ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ин фек то ло ги је је обра зов ни про цес у то-
ку ког спе ци ја ли зант до би ја те о риј ско и прак тич но зна ње из под-
руч ја ин фек то ло ги је ко је га оспо со бља ва за са мо стал но ле че ње 
бо ле сни ка обо ле лих од акут них или хро нич них бо ле сти иза зва них 
ра зним ми кро ор га ни зми ма.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја тра је че ти ри го ди не.
 – јед на го ди на за јед нич ке осно ве за ин тер ни стич ке спе ци ја-

ли за ци је при бол ни ци се кун дар ног ни воа
 – јед на го ди на ин фек тив но оде ље ње оп штег ти па при бол ни-

ци се кун дар ног ни воа 
 – јед на го ди на  – спе ци ја ли стич ко ин фек то ло шко кру же ње на 

кли ни ка ма за ин фек тив не бо ле сти 
 – јед на го ди на оп ште спе ци ја ли стич ко кру же ње у бол ни ца ма 

се кун дар ног или тер ци јар ног ни воа 

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

За јед нич ке осно ве за ин тер ни стич ке спе ци ја ли за ци је 

За јед нич ке осно ве за ин тер ни стич ке гра не тра ју јед ну го ди ну 
(11 ме се ци и 1 ме сец од мо ра).

Пр ва го ди на (11 рад них ме се ци, 1 ме сец од мо ра)
 – Ур гент на ме ди ци на – 5 ме се ци (при јем на слу жба бол ни це 

 – 3 месецa + ин тен зив на не га ин тер ни стич ко  – хи рур шка  – 2 ме се-
ца) у бол ни ца ма се кун дар ног ни воа.

Спе ци ја ли зант се упо зна је са на чи ном ра да при јем не слу жбе, 
три ја жом бо ле сни ка, узи ма њем анам не зе и пре гле дом бо ле сни ка, 
уче ству је у збри ња ва њу жи вот но угро же них бо ле сни ка као и у 
кар ди о пул мо нал ној ре а ни ма ци ји. 

 – Ин тер на ме ди ци на (оп ште или спе ци ја ли зо ва но ин тер
ни стич ко оде ље ње) – 6 ме се ци

Спе ци ја ли зант се де таљ ни је упо зна је са ин тер ни стич ким 
при сту пом бо ле сни ку  – анам не за, пре глед, пла ни ра њем и ту ма че-
њем ре зул та та хе ма то ло шких, би о хе миј ских, ра ди о ло шких, ЕКГ-а 
и дру гих на ла за; под над зо ром мен то ра пра ти ле че ње, ток и ис ход. 
Упо зна је се са во ђе њем и зна ча јем ме ди цин ске до ку мен та ци је.

Стаж се од ви ја у спе ци ја ли зо ва ним ин тер ни стич ким слу жба-
ма  – оде ље њи ма бол ни ца се кун дар ног ни воа: кар ди о ло ги ја, хе ма-
то ло ги ја, пул мо ло ги ја, не фро ло ги ја и иму но ло ги ја, га стро ен те ро-
ло ги ја и ре у ма то ло ги ја  – све по ме сец да на.

Код пул мо ло шких па ци је на та из во ди и ин тер пре ти ра ме ре 
плућ не функ ци је, ин тер пре ти ра кли нич ке и ра ди о ло шке на ла зе, 
овла да ва ком плет ним ле че њем бо ле сни ка са НО ВР, као и прак тич-
ном упо тре бом ле ко ва за аст му.

На оде ље њу за кар ди о ло ги ју учи ин тер пре та ци ју ЕКГ-а, ул-
тра звуч ну ди јаг но сти ку. Уче ству је у ди јаг но сти ци и те ра пи ји кар-
ди о ло шких бо ле сни ка

На оде ље њу за га стро ен те ро ло ги ју по ред спе ци фич ног пре-
гле да га стро ен те ро ло шког па ци јен та при су ству је ен до скоп ским и 
дру гим ин ва зив ним ме то да ма, овла да ва њи ма, укљу чу је се у сва 
ру тин ска би о хе миј ска, ми кро би о ло шка, иму но ло шка и хи сто ло-
шка ис пи ти ва ња. Овла да ва не ин ва зив ним тех ни ка ма ди јаг но сти ке 
He li co bac ter pylo ri ин фек ци је, ту ма чи ди сај не те сто ве као и се ро-
ло шке те сто ве за це ли јач ну бо лест.



На не фро ло шком оде ље њу овла да ва тех ни ком пра вил ног 
узи ма ња уре трал них и дру гих бри се ва, ка те те ри за ци је мо краћ не 
бе ши ке, зна ча ја ури кул та и бр зе ди јаг но сти ке са тест ли сти ћи ма.

Хе ма то ло ги ја: учи прин ци пе ди јаг но сти ке, стер нал ну пунк-
ци ју, ту ма чи на ла зе пе ри фер не крв них раз ма за и кост не ср жи.

На иму но ло шком и ре у ма то ло шком оде ље њу са зна је о ди јаг-
но стич ким и те ра пиј ским мо гућ но сти ма код бо ле сни ка са иму но-
ло шким де фи ци ти ма и ауто и мун ским бо ле сти ма. 

Оче ки ва на оспо со бље ност и ци ље ви 
 – Пр ва го ди на  – соб ни ле кар под не по сред ним над зо ром мен-

то ра или оде љен ског ле ка ра.
Са ве ту је се да у то ку пр ве две го ди не про ве де 5 ме се ци у Ур-

гент ној ме ди ци ни. Оче ку је се да са вла да осно ве ди јаг но стич ких и 
те ра пиј ских по сту па ка хит ног збри ња ва ња бо ле сни ка. Та ко ђе се 
оче ку је да овла да зна њи ма основ них ди јаг но стич ких и те ра пиј-
ских по сту па ка из ен до кри но ло ги је, га стро ен те ро ло ги је, он ко ло-
ги је, кар ди о ло ги је, не фро ло ги је, као и ин тер пре та ци је ре зул та та 
ко ји ука зу ју на па то ло шка ста ња из тих обла сти.

Дру га го ди на (11 ме се ци ра да и 1 ме сец од мо ра)
Спе ци ја ли зант ста жи ра у оп штем ин фек тив ном оде ље њу са 

нај ма ње 2 ле ка ра спе ци ја ли сте ин фек то ло га у ин фек тив ном оде-
ље њу оп штег ти па, са ста ци о нар ним де лом и ам бу лан том при бол-
ни ци се кун дар ног ни воа. 

Спе ци ја ли зант се упо зна је са осно ва ма ра да у ин фек тив ном 
оде ље њу, основ ним прин ци пи ма ди јаг но сти ке и те ра пи је нај че-
шћих ин фек тив них бо ле сти, оба вља по сло ве оде љен ског ле ка ра – 
са мо стал но пре гле да бо ле сни ка, во ди ме ди цин ску до ку мен та ци ју, 
уче ству је у ди јаг но стич ким про це ду ра ма, са мо стал но ра ди не ке ди-
јаг но стич ке про це ду ре (лум бал на пунк ци ја, ве не пунк ци ја, узи ма ње 
бри се ва, хе мо кул ту ра, ури но кул ту ра, ко про кул ту ра). Уче ству је у те-
ра пиј ским по ступ ци ма, под кон тро лом ле ка ра спе ци ја ли сте. 

Оспо со бље ност: са мо стал ни соб ни ле кар под не по сред ним 
над зо ром спе ци ја ли сте

Тре ћа го ди на (11 ме се ци ра да и 1 ме сец од мо ра) 
Tоком ове го ди не спро во ди се дво се ме страл на те о рет ска на-

ста ва.
Спе ци ја ли стич ко ин фек то ло шко кру же ње ко је се од ви ја у 

кли ни ка ма за ин фек тив не бо ле сти  – спе ци ја ли зо ва не уста но ве 
тер ци јар ног ни воа, где по ха ђа дво се ме страл ну на ста ву из ин фек-
тив них бо ле сти (на ме ди цин ским фа кул те ти ма) и ра ди у спе ци ја-
ли зо ва ним оде ље њи ма.

Спе ци ја ли зант оба вља рад соб ног ле ка ра на спе ци ја ли зо ва-
ном ин фек тив ном оде ље њу. Нај ма ње два пу та ме сеч но ра ди у ам бу-
лан ти за пр ве пре гле де ин фек тив них бо ле сни ка и нај ма ње два пу та 
ме сеч но у ам бу лан ти за кон трол не пре гле де. Под над зо ром мен то ра 
оба вља рад у спе ци ја ли зо ва ним ам бу лан та ма (за ХИВ, хер пес ви-
ру сне ин фек ци је, хе па ти тис итд.). Са вла да ва ве шти ну ди јаг но стич-
ког и те ра пиј ског при сту па бо ле сни ку са сум њом на ин фек тив ну 
бо лест, ка ран тин ску бо лест и бо ле сни ку са фе брил ним ста њем не-
ја сне ети о ло ги је, учи зна чај те го ба ко је се по ве зу ју са од ре ђе ним 
ор ган ским си сте ми ма (ЦНС, ре спи ра тор ни, ди ге стив ни итд.). 

Ин тен зив на ин фек то ло ги ја  – од ви ја се у ЈИН при ин фек тив-
ној кли ни ци. 

Спе ци ја ли зант учи пре по зна ва ње, ди јаг но сти ку и ле че ње 
акут них ин фек тив них бо ле сти ко је угро жа ва ју жи вот и зах те ва ју 
ин те зив но ле че ње а та ко ђе и о пра ви ли ма хи ги је не на овим оде ље-
њи ма као и ин тра хо спи тал ним ин фек ци ја ма.

Оспо со бље ност: са мо стал ни соб ни ле кар под не по сред ним 
над зо ром мен то ра, ста ри ји спе ци ја ли зант ко ји у све ве ћој ме ри 
оба вља по сло ве сам, као соб ни ле кар или ле кар у спе ци ја ли стич-
кој ам бу лан ти, а под над зо ром мен то ра.

Че твр та го ди на (11 ме се ци ра да и 1 ме сец од мо ра)
Про грам оп штег спе ци ја ли стич ког кру же ња у то ку 5. го ди не 

спе ци ја ли за ци је
Спе ци ја ли зант оба вља кру же ње у окви ру спе ци ја ли зо ва них 

кли нич ких оде ље ња са нај ма ње два ле ка ра спе ци ја ли сте и ам бу-
лан том при бол ни ца ма се кун дар ног или те ре ци јар ног ни воа.
Про грам кру же ња  Ме се ци
дер ма то ло ги ја 1
педијатријa 2,5 
не у ро ло ги ја 2

Про грам кру же ња  Ме се ци
кли нич ка ми кро би о ло ги ја са ви ру со ло ги јом 2 
епи де ми о ло ги ја 1 
би о хе миј ска и иму но ло шка ла бо ра то ри ја 0,5
ра ди о ло ги ја са ну кле ар ном ме ди ци ном 1
Пси хи ја три ја 1
Укуп но 11

Дер ма то ве не ро ло ги ја 

То ком ста жа спе ци ја ли зант се упо зна је са ди јаг но стич ким 
про це ду ра ма и те ра пиј ским по ступ ци ма код обољeња ко же и ди-
ферeнцијалном ди јаг но зом пре ма ин фек ци ја ма ко же. Узи ма и ту-
ма чи ми ко ло шке бри се ве. При те жим ана фи лак тич ким ре ак ци ја ма 
учи се хит ном по ступ ку и трет ма ну ових ста ња. Са мо стал но из-
во ди у бол ни ци алер го ло шко ко жно те сти ра ње ко ри сте ћи „Prick” 
ин тра дер мал не те сто ве.

Уче ству је у ра ду ве не ро ло шке ам бу лан те где се упо зна је са 
сек су ал но пре но си вим бо ле сти ма, њи хо вом ди јаг но зом и ле че њем.

Пе ди ја три ја 

То ком ста жа се упо зна је са ди јаг но стич ко-те ра пиј ским по-
ступ ци ма нај че шћих па то ло шких ста ња свој стве них де чи јем уз ра-
сту, фе брил ним ста њи ма де чи јег уз ра ста а по себ но ин фек ци ја ма. 
У окви ру нео на то ло ги је са вла да ва ком пле тан пре глед но во ро ђен-
че та, укљу чу ју ћи и не у ро ло шки пре глед, са ди јаг но стич ком лум-
бал ном пунк ци јом. Упо зна је се са прин ци пи ма тран спор та бо ле-
сног но во ро ђен че та и де те та, пре вен ти ви ин фек тив них бо ле сти 
код де це. Учи при ме ну ан ти би о ти ка у де чи јем уз ра сту.

Не у ро ло ги ја

То ком ста жа спе ци ја ли зант са вла да ва тех ни ку не у ро ло шког 
пре гле да и ди јаг но стич ко те ра пиј ске про це ду ре у не у ро ло ги ји. 
При су ству је ту ма че њу не у ро ра ди о ло шких на ла за као и ли квор-
ских на ла за у не у ро ло шким обо ље њи ма. Уче ству је у ди јаг но сти-
ци и ле че њу бо ле сни ка са це ре бро ва ску лар ним обо ље њи ма, као и 
у ди јаг но сти ци и ле че њу ин тра хо спи тал них ин фек ци ја.

Кли нич ка ми кро би о ло ги ја са ви ру со ло ги јом: узи ма ма те-
ри јал за анaлизе и ту ма чи на ла зе.

Пси хи ја три ја: основ ни при ступ ди јаг но сти ци и те ра пи ји 
пси хич ких по ре ме ћа ја, упо зна ва ње са бо ле сни ци ма ко ји бо лу ју од 
ал ко хо ли зма и дру гих бо ле сти за ви сно сти; упо зна ва ње са осно ва-
ма мен тал не хи ги је не.

Епи де ми о ло ги ја: Упо зна је се са здрав стве ним и са ни тар ним 
над зо ром, као и над зо ром над пут ни ци ма у ме ђу на род ном са о бра-
ћа ју, узи ма епи де ми о ло шку ан ке ту, уче ству је у вак ци на ци ја ма (ин-
ди ка ци је, кон тра ин ди ка ци је и не же ље не ре ак ци је иму ни за ци је), 
са кли нич ким епи де ми о ло гом уче ству је у кон тро ли ин тра хо спи-
тал них ин фек ци ја, ис тра жи ва њу епи де ми ја, као и до бро вољ ном 
по вер љи вом са ве то ва њу и те сти ра њу. 

Ра ди о ло ги ја: упо зна је се са основ ним тех ни ка ма ра ди о ло-
шке ди јаг но сти ке и уче ству је у ту ма че њу на ла за. 

Би о хе ми ја: упо зна је се са ди јаг но стич ким про це ду ра ма и 
уче ству је у чи та њу и ту ма че њу на ла за.

Оспо со бље ност на че твр тој го ди ни: ста ри ји спе ци ја ли зант 
ко ји у све ве ћој ме ри оба вља по сло ве сам, као соб ни ле кар под 
над зо ром мен то ра.

Те о рет ска на ста ва 

То ком бо рав ка у кли ни ка ма за ин фек тив не бо ле сти (тре ћа го-
ди на спе ци ја ли за ци је ) спе ци ја ли зант по ха ђа дво се ме страл ну те о-
рет ску на ста ву (на ме ди цин ским фа кул те ти ма).

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 9 ко ло кви ју ма:

1. AIDS и сте че не иму но де фи ци јен ци је
2. Осип не гро зни це
3. Црев не ин фек ци је



4. Не ја сна фе брил на ста ња
5. Ан ти ми кроб на те ра пи ја у ин фек то ло ги ји
6. Ин фек ци је цен трал ног нер вног си сте ма
7. Ин фек ци је у труд но ћи
8. Па ра зи тар не ин фек ци је 
9. Акут ни и хро нич ни ви ру сни хе па ти ти си
То ком спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант се оспо со бља ва за:
 – са мо стал ни спе ци ја ли стич ки рад на ин фек тив ним оде ље-

њи ма,
 – са мо стал но спе ци ја ли стич ко во ђе ње ам бу лант не слу жбе,
 – по ста вља ње ди јаг но зе и те ра пи ју ур гент них ста ња из обла-

сти ин фек тив них бо ле сти
 – ци ља ни из бор ана ли за и ту ма че ње до би је них ре зул та та код 

сум ње на ин фек тив не бо ле сти,
 – са рад њу са ле ка ри ма дру гих гра на ме ди ци не у ци љу от кри-

ва ња, до ка зи ва ња, ле че ња или пре вен ци је ин фек тив них бо ле сти и 
ле че ња бо ле сни ка са тем пе ра ту ром не ја сне ети о ло ги је, 

 – са рад њу са ле ка ри ма дру гих гра на ме ди ци не у ци љу от кри-
ва ња, до ка зи ва ња, ле че ња или пре вен ци је ин фек тив них бо ле сти 
код иму но ком про ми то ва ног бо ле сни ка, 

 – из бор ан ти би о ти ка и над зор ан ти би от ске те ра пи је у скла ду 
са пре по ру че ним ра ци о нал ним ко ри шће њем ан ти би о ти ка,

 – ак тив но уче шће у ти мо ви ма за су зби ја ње ин тра хо спи тал-
них ин фек ци ја, 

 – ак тив ну са рад њу са епи де ми о ло зи ма, док то ри ма оп ште ме-
ди ци не и дру гим осо бљем, при су зби ја њу ин фек тив них бо ле сти,

 – са рад њу са кли нич ким ми кро би о ло гом и па ра зи то ло гом с 
ци љем препознавањa, дијагностикe и лечењa па ра зи тар них бо ле-
сти (укљу чу ју ћи ма ла ри ју и ка ла азар). 

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Спе ци ја ли зант мо ра у то ку спе ци ја ли за ци је ура ди ти за го ди-
ну да на:

 – об ра ду нај ма ње 100 но вих бо ле сни ка,
 – 300 ам бу лант них пре гле да од че га 100 пр вих пре гле да,
 – на оде ље њу да во ди 7  – 10 бо ле сни ка.
Мо ра да са вла да да са мо стал но из во ди, да аси сти ра и да ин-

тер пре ти ра ве шти не ко је су де таљ но пре ци зи ра не пла ном спе ци ја-
ли за ци је ко ји до би ја при упи су. 

Спе ци ја ли зант је ду жан да во ди еви ден ци ју о са вла да ним ве шти на ма
Спи сак ве шти на за ле ка ре на спе ци ја ли за ци ји из ин фек то ло ги је 

Пред мет Ве шти на гле да аси стира из во ди
Ин фек тив не бо ле сти лум бал на пунк ци ја, ци то ло шки пре глед ли кво ра 10 20

узи ма ње ма те ри ја ла: хе мо кул ту ра, ури но кул ту ра, бри се ви, ко про кул ту ра 10
узи ма ње гу сте ка пи и раз ма за 5 10
сле па би оп си ја је тре, ла па ро ско пи ја је тре 5
па ра цен те за асци те са, 3 5
сни ма ње ЕКГ-а и ин тер пре та ци ја 5 20
рек тал ни ту ше 1 10
ре а ни ма ци ја ви тал но угро же них бо ле сни ка 10
пунк ци ја лим фне жле зде и ту ме фак та 5
ин тер пре та ци ја се ро ло шких те сто ва 10 5
тех ни ка при ме не жи во тињ ских се ру ма у те ра пе ут ске свр хе 2 5

Кар ди о ло ги ја
об ра да бо ле сни ка у ехо кар ди о граф ском ка би не ту 5
ур гент на ди јаг но сти ка и те ра пи ја 5
ме ре ње вен ског при ти ска 5 5  2
до плер пре глед пе ри фер них крв них су до ва 5
ме ре ње крв ног при ти ска Хол тер ме то дом 5 5
об ра да кар ди о ло шких бо ле сни ка 10
упо зна ва ње са прин ци пи ма ехо кар ди о граф ске ди јаг но сти ке 10 10 5

Гастроентерологиjа 
об ра да бо ле сни ка са га стро ин те сти нал ним обо ље њем у по ли кли ни ци 10
Ру тин ска, ур гент на, опе ра тив но-те ра пиј ска ен до ско пи ја ор га на за ва ре ње 10 10
пунк ци ја аб до ме на и ди фе ран ци јал но-ди јаг но стич ки пре глед асци те са 5 5 5
сле па би оп си ја је тре 5 5
ту ма че ње од ре ђе них на ла за при ис пи ти ва њу функ ци је цре ва и пан кре а са 10 10
ту ма че ње ра ди о ло шких на ла за при ис пи ти ва њу ор га на за ва ре ње 10 10

Ур гент на ин тер на 
пре по зна ва ње и утвр ђи ва ње по ка за те ља ви тал них по ре ме ћа ја код те шких бо ле сни ка
ус по ста вља ње вен ских ли ни ја 5 5 10
узи ма ње кр ви из пре пон ске ар те ри је за га сне ана ли зе 5 10
уво ђе ње при др жи ва ча је зи ка за обез бе ђе ње ва зду шног пу та (air way) 5 10
уво ђе ње но сно-же лу дач не сон де 5 5 10
уво ђе ње оро тра хе ал ног – ен до тра хе ал ног ту бу са 5 5 5

Хе ма то ло ги ја
об ра да хе ма то ло шких бо ле сни ка 10
ту ма че ње хе ма то ло шких на ла за 20
упо зна ва ње са хе мо ра гиј ским син дро мом и агра ну ло ци то зом 10
рад у ин тен зив ној не зи за хе ма то ло шке бо ле сни ке  5 5 2
упо зна ва ње са пунк ци јом кост не ср жи  5 5 2
упо зна ва ње са основ ним ра ди о лошп ким ме то да ма у хе ма то ло ги ји и ме то дом при ме не ра ди о и зо то па у 
хе ма то ло ги ји 

1 1

Ен до кри но ло ги ја
ту ма че ње ба зних на ла за вред но сти хор мо на 5 5
ен до кри но ло шка об ра да бо ле сни ка у по ли кли ни ци 5
овла да ва ње прин ци пи ма по мо ћи у ди ја бе тич ној ко ми и хи по гли ке ми ји 5 5 5
упо зна ва ње са ла бо ра то риј ским ме то да ма у ен до кри но ло ги ји 20



Пред мет Ве шти на гле да аси стира из во ди
упо зна ва ње са ин су лин ском те ра пи јом  – ин ди ка ци је, кон тра ин ди ка ци је, кон тро ла 20

Ре у ма то ло ги ја 
об ра да бо ле сни ка са ре у ма то ло шким обо ље њи ма 8
упо зна ва ње са об ра дом ре у ма то ло шких бо ле сни ка у ам бу лан ти 10
упо зна ва ње са пунк ци јом згло бо ва и да ва њем ле ко ва ин тра ар ти ку лар но 10 5
ту ма че ње ра ди о ло шких на ла за код гру па ре у мат ских обо ље ња 10
упо зна ва ње са ла бо ра то риј ском ди јаг но сти ком ре у мат ских обо ље ња и ин тер пре та ци ја на ла за 10

Пси хи ја три ја
упо зна ва ње и ис пи ти ва ње основ них пси хич ких функ ци ја 5 5
основ ни при ступ ди јаг но сти ци и те ра пи ји пси хич ких по ре ме ћа ја 5
упо зна ва ње са бо ле сни ци ма ко ји бо лу ју од ал ко хо ли зма и дру гих за ви сно сти 5 2
упо зна ва ње са осно ва ма мен тал не хи ги је не 5

Ми кро би о ло ги ја са ви ру со ло ги јом 
и па ра зи то ло ги јом

сте ри ли за ци ја ла бо ра то риј ског по су ђа 2
од ре ђи ва ње пла змид ског про фи ла бак те ри ја 2
при ме на DNA про бе у иден ти фи ка ци ји бак те ри ја 2
из во ђе ње се ро ло шких ре ак ци ја  – аглу ти на ци ја, иму но ди фу зи ја 5  5 5
упо зна ва ње са про стим и сло же ним бо је њем бак те ри ја 5 5 10
упо зна ва ње са тех ни ком бак те ри о ло шких пре гле да раз ли чи тих узо ра ка 20
об ра да ма те ри ја ла за хе мо кул ту ру, ури но кул ту ру и ко про кул ту ру 20 20
ис пи ти ва ње осе тљи во сти бак те ри ја на ан ти би о ти ке in vi tro 10 10 10
до ка зи ва ње бак те риј ских ток си на in vi tro 5 5
се ро ло шка ди јаг но за си фи ли са и лајм ске бо ле сти 5
ре ак ци ја аглу ти на ци је на сал мо не ле  – Wi dal 5
изо ла ци ја ви ру са на ткив ним кул ту ра ма, пи ле ћем ем бри о ну 5
де тек ци ја ви ру са ме то дом иму но флу о ре сцен ци је  5
флу о ре сцент но бо је ње бак те ри ја 5
изо ла ци ја хла ми ди ја на кул ту ри тки ва 5
изо ла ци ја ми ко пла зми 5
узи ма ње гу сте ка пи и раз ма за кр ви 10 5 10
пре глед сто ли це на црев не про то зое и хел мин те 10 10
пре глед пе ри а нал ног бри са на ја ја па ра зи та 1 5
изо ла ци ја аме ба из сто ли це 1
пре глед са др жа ја ехи но кок не ци сте 1
пре глед гу сте ка пи кр ви на па ра зи те 10 2 10

Пул мо ло ги ја 
об ра да и пра ће ње пул мо ло шких бо ле сни ка и уче ство ва ње у те ра пи ји 10 15
об ра да и пра ће ње бо ле сни ка у ур гент ним ста њи ма у је ди ни ца ма за ре спи ра циј ску ре а ни ма ци ју 10 10
функ ци о нал но ис пи ти ва ње плу ћа  – вен ти ла ци ја, от пор, га сне ана ли зе 10  10
ту ма че ње ра ди о ло шких на ла за плу ћа 20 10

Не у ро ло ги ја
овла да ва ње ком плет ним не у ро ло шким кли нич ким пре гле дом 20
об ра да бо ле сни ка са по ре ме ћа јем све сти 5
аускул та ци ја ка ро тид них ар те ри ја 5 10
да ва ње ле ко ва ин тра те кал но и епи ду рал но 5 5 2
па ра вер те брал на бло ка да 2
про це на на ла за ис пи ти ва ња хе ма то-ен це фал не ба ри је ре 3 3 2
елек тро ми о гра фи ја 5
тест за ис пи ти ва ње ла тент не те та ни је 2 2
ин ди ка ци је за ком пју тер ски ренд ген ски пре глед мо зга и кич ме не мо жди не 10
ин ди ка ци је за MR пре глед мо зга и кич ме не мо жди не 10
основ не ме то де у ди јаг но сти ци ту мо ра мо зга 10
не у ро оф тал мо ло шки пре глед  – ин ди ка ци је 5  2
ин ди ка ци је за ан ги о гра фи ју и ин тер пре та ци је на ла за 2
тен зи лон ски тест, про стиг мин ски тест 2 2
Иму но ло шка ис пи ти ва ња CST 5

Пе ди ја три ја 
узи ма ње анам не зе и пре глед 10 20
про це на ра ста и раз во ја де це  5 5
спе ци фич но сти нео на то ло шке анам не зе 5
ту ма че ње основ них РТГ на ла за у пе ди ја три ји 10
Ту ма че ње на ла за га сних и дру гих ана ли за одој че та и де те та 20
ме ре ње ар те риј ског при ти ска код де це 2 10
упо зна ва ња са ра дом ге нет ског са ве то ва ли шта 3
Упо зна ва ње са прин ци пи ма ан ти би от ске те ра пи је код де це 5 10

Не фро ло ги ја
пра ће ње и об ра да не фро ло шких бо ле сни ка 15
упо зна ва ње са ур гент ним ста њем у не фро ло ги ји 10 5



Пред мет Ве шти на гле да аси стира из во ди
функ ци о нал но ис пи ти ва ње бу бре га 5 5 5
упо зна ва ње са ехо со но гра фи јом бу бре га 10 5
упо зна ва ње са хе мо ди ја ли зом, пе ри то не ал ном ди ја ли зом и пла зма фе ре зом 15 15

Епи де ми о ло ги ја
здрав стве ни над зор, упо зна ва ње 5
са ни тар ни над зор, упо зна ва ње 5
вак ци на ци је  – упо зна ва ње са тех ни ком из во ђе ња 10 5
кон тро ла ин тра хо спи тал них ин фек ци ја 5 10
епи де ми о ло шка ан ке та 1 10
об ра да по да та ка из епи де ми о ло шке ан ке те 2 2 2

Ме ди цин ска би о хе ми ја 
од ре ђи ва ње аци до-ба зног ста ту са 5 5
од ре ђи ва ње гли ке ми је 5
од ре ђи ва ње уре је и кре а ти ни на у се ру му 5 5 
упо зна ва ње са кли ренс те сто ви ма 5
пре глед мо кра ће: про те и ни, ше ћер, се ди мент 5 5 
од ре ђи ва ње елек тро ли та у се ру му 2
од ре ђи ва ње тран са ми на за у се ру му 5 5
од ре ђи ва ње жуч них бо ја у мо кра ћи 5 5 
од ре ђи ва ње про тром бин ског вре ме на 2
кван ти та тив но од ре ђи ва ње про те и на у ли кво ру 5 5 
од ре ђи ва ње елек тро ли та у ли кво ру 2

Ра ди о ло ги ја и кли нич ка ну кле ар-
на ме ди ци на

стан дард ни сним ци ло ба ње у два прав ца 10
ЦТ 20
MР 10
РТГ на лаз па ра на зал них шу пљи на 20
на тив ни ртг пре глед тр бу ха и ин тер пре та ци ја 10
ра ди о гра фи ја и ра ди о ско пи ја плу ћа 2
ту ма че ње ртг на ла за плу ћа 50
ул тра звуч ни пре глед 20 10
упо зна ва ње са сцин ти гра фи јом је тре, шти та сте жле зде, ко сти, сле зи не 5
иму но сцин ти гра фи ја-упо зна ва ње са тех ни ком ра да 5 1
хе па тич на ра ди о ну ну кле ар на ан ги о гра фи ја 2
ПЕТ 1

Дер ма то ло ги ја
Узи ма ње ми ко ло шких бри се ва 1 1
Би оп си ја ко же 3 1

У то ку 2, 3. и 4. го ди не спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант об
ра ђу је: 

 – 100 бо ле сни ка са бо ле сти ма ЦНС-а,
 – 100 бо ле сни ка са те го ба ма гор њих ди сај них пу те ва,
 – 50 бо ле сни ка са те го ба ма до њих ди сај них пу те ва,
 – 10 бо ле сни ка са сум њом на ен до кар ди тис,
 – 50 бо ле сни ка са црев ним те го ба ма,
 – 50 бо ле сни ка са тем пе ра ту ром не ја сног по ре кла,
 – 100 бо ле сни ка са хе па ти ти сом,
 – 10 бо ле сни ка са сум њом на пол но пре но си ве бо ле сти,
 – 30 бо ле сни ка са лајм ском бо ле шћу,
 – 50 бо ле сни ка са сум њом на HIV ин фек ци ју,
 – 20 бо ле сни ка са AIDS-ом,
 – 50 бо ле сни ка са сум њом на сеп су,
 – 20 фе брил них бо ле сни ка ко ји су иму но ком про ми то ва ни,
 – 15 фе брил них бо ле сни ка ко ји ма су угра ђе не пла стич не про-

те зе.
При су ству је и ди ску ту је
 – 10 кон зи ли јар них пре гле да у ко ји ма уче ству је ви ше ле ка ра 

дру гих спе ци јал но сти,
 – 100 са ве то ва ња о ан ти би от ском ле че њу,
 – 10 са ве то ва ња о зна ча ју хи ги је не у бол ни ци.
**** По што про грам спе ци ја ли за ци је не об у хва та те о рет-

ску и прак тич ну на ста ву из троп ских бо ле сти, нео п ход но је да се 
са сва ке кли ни ке за ин фек тив не бо ле сти до дат но обра зу је нај ма-
ње два спе ци ја ли сте ин фек то ло га у акре ди то ва ним уста но ва ма за 
троп ске бо ле сти, ко је у на шој зе мљи не по сто је.

4. Пе ди ја три ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из пе ди ја три је је на уч ни и раз вој ни про цес 
ко јим се пред ви ђа да спе ци ја ли зант пе ди ја три је овла да те о рет-
ским и прак тич ним зна њем из ди јаг но сти ке, ле че ња, ре ха би ли та-
ци је као и пре вен ци је раз бо ље ва ња де це и омла ди не. Та ко ђе, нео п-
ход но је да спе ци ја ли зант овла да и зна њи ма о про мо ци ји здра вља 
де це и омла ди не као и здрав стве не кул ту ре ко ја је од го ва ра оби му 
ње го вог по сла и по зи ци ји на ко јој се на ла зи.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

 – Оп шти део  – је дин стве ни за јед нич ки про грам ко ји тра је 2 
го ди не.

 – Спе ци ја ли зо ва ни део  – тра је 2 го ди не и омо гу ћа ва осва ја ње 
зна ња из по је ди нач них (уже) струч них под руч ја

Про гра мом спе ци ја ли за ци је сти че се зва ње спе ци ја ли сте пе-
ди ја три је (сти че га ле кар по за вр шет ку 4-го ди шње спе ци ја ли за ци-
је из пе ди ја три је)

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Пе ди ја три ја је ме ди цин ска ди сци пли на ко ја се ба ви здра вом 
и бо ле сном де цом и омла ди ном. Ба зи ра на је на уни та ри стич ком 



при сту пу, та ко да об је ди њу је пре вен тив но и ку ра тив но, као и со-
ци јал ну и здрав стве ну де лат ност као и ре ха би ли та ци ју раз вој ног 
до ба. По се бан део пе ди ја триј ске де лат но сти је на ме њен пре вен ти-
ви, пре све га спре ча ва њу на стан ка бо ле сти и бо ле сних ста ња, као 
и штет них ути ца ја око ли не на ор га ни зам ко ји ра сте.

Ци ље ви спе ци ја ли за ци је из пе ди ја три је

Циљ спе ци ја ли за ци је из пе ди ја три је је да се оспо со би спе ци-
ја ли ста пе ди ја тар да ор га ни зу је и из во ди пре вен тив не ак тив но сти 
у уста но ва ма здрав стве не за шти те де це и омла ди не, пра ти раст и 
раз вој, от кри ва раз вој не не пра вил но сти и исте от кла ња, пра вил-
но оце њу је и ко ри гу је ну три ци ју, от кри ва узро ке бо ле сти де це и 
омла ди не у окви ру сво јих мо гућ но сти, са мо стал но из во ди ди јаг-
но стич ко-те ра пиј ске про це ду ре у окви ру дис пан зер ке слу жбе, са-
мо стал но ра ди на пе ди ја триј ском оде ље њу бол ни це или кли ни ке, 
по сре ду је у пре но су зна ња мен тор ством, вођ ством и над зо ром 
струч ног раз во ја ме ди цин ског ка дра у овла да ва њу осно ва на уч но-
раз вој ног гра ди ва из пе ди ја три је.

Про ве ра зна ња

У то ку спе ци ја ли стич ког ста жа спе ци ја ли зан ти су у оба ве зи 
да по ло же 12 ко ло кви ју ма. Оба ве зни ко ло кви ју ми су:

 – Нео на то ло ги ја
 – Пул мо ло ги ја
 – Кар ди о ло ги ја
 – Га стро ен те ро ло ги ја
 – Ис хра на и по ре ме ћа ји ме та бо ли зма
 – Не фро ло ги ја
 – Те ле сни раст, раз вој и ен до кри но ло ги ја
 – Не у ро ло ги ја
 – Хе ма то он ко ло ги ја
 – Иму но ло ги ја, алер го ло ги ја и ин фек тив не бо ле сти
Деч ја хи рур ги ја 
Кли нич ка ге не ти ка

Рас по ред и са др жај про гра ма спе ци ја ли за ци је из пе ди ја три је

Оп шти део (2 го ди не)

Пр ва го ди на спе ци ја ли за ци је (12 ме се ци, укљу чу ју ћи лет њи 
рас пуст)

Спе ци ја ли зант ра ди по сао соб ног ле ка ра на деч јем оде ље њу 
бол ни це и/или по ро ди ли шта и дис пан зер ског ле ка ра у пред школ-
ском и школ ском дис пан зе ру под вођ ством не по сред ног мен то ра 
пе ди ја тра и/или школ ског ле ка ра. Уз бол нич ку по сте љу и у дис пан-
зе ру овла да ва те о рет ским и прак тич ним зна њем из пе ди ја три је.

Та бе ла 1.
Тра ја ње спе ци ја ли за ци је на сва ком по себ ном оде ље њу Ме се ци
Деч је оде ље ње и бол нич ка ам бу лан та 5,5
Нео на то ло шко оде ље ње по ро ди ли шта 2,0
Пред школ ски дис пан зер  – нео д ло жна по моћ при До му Здра вља (ДЗ) 1,5
Школ ски дис пан зер  – нео д ло жна по моћ при ДЗ 1,5
Од сек за тран сфу зи о ло ги ју 0,5
Кли нич ки од сек за ане сте зи о ло ги ју Кли нич ко-бол нич ког цен тра (КБЦ) 1,0
УКУП НО 12,0

На деч јем оде ље њу бол ни це, кли ни ке и ам бу лан те спе ци ја-
ли зант овла да ва ба зич ним зна њем пе ди ја три је. На нео на то ло шком 
оде ље њу у по ро ди ли шту или (Ги не ко ло шко-аку шер ској кли ни ци) 
ам бу лан ти упо зна је се са про бле ма ти ком прет по ро ђај не и по ро ђај-
не не ге мај ке и де те та, об у ча ва се за по сао пе ди ја тра по ро ђе њу 
де те та и у ка сни јим пост по ро ђај ним до би ма (нео на тал ном пе ри о-
ду). Спе ци ја ли зант овла да ва сле де ћим ве шти на ма:

а) ба зич на-основ на кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја но во ро-
ђен че та (аси сти ра на вен ти ла ци ја ба ло ном и ма ском, спо ља шња 
ма са жа ср ца),

б) пр ви пре глед но во ро ђен че та и про це на по Ап гар ме то ди.
У пред школ ском и школ ском дис пан зе ру осва ја зна ња на под-

руч ју при мар не пре вен тив не де лат но сти, иму ни за ци је, здрав стве-
ног ра да и про све ћи ва ња, са ве то ва ње о не зи и ис хра ни, уре ђе њу 

рад ног и жи вот ног окру же ња, спре ча ва ње не а де кват них со ци јал-
них, и дру гих не же ље них ути ца ја на здра вље де це и омла ди не ко-
ри сте ћи сте че на зна ња оп ште ме ди ци не. У окви ру ме ра се кун дар-
не пре вен ци је овла да ва ме ра ма от кри ва ња и ле че ња бо ле сне де це 
до на вр ше не 19. го ди не ста ро сти. Тер ци јар на пре вен тив на де лат-
ност се оба вља у окви ру из во ђе ња ам бу лант не и бол нич ке струч-
не де лат но сти као и у окви ру дру гих спе ци ја ли зо ва них за во да за 
здрав стве ну за шти ту где овла да ва основ ним прин ци пи ма уна пре-
ђе ња здра вља и ре ха би ли та ци је.

У окви ру пред школ ског и школ ског дис пан зе ра овла да ва на-
че ли ма ор га ни за ци је и ко ор ди на ци је са дру гим слу жба ма пре вен-
тив ног здрав стве ног де ло ва ња, као па тро на жна и ба бич ка слу жба, 
слу жба здрав стве не не ге же на и омла ди не, оп ште ме ди ци не као и 
зуб но-здрав стве не за шти те.

На кли нич ком оде ље њу за ане сте зи о ло ги ју овла да ва по ступ-
ци ма ре а ни ма ци је из ур гент не ме ди ци не, на оде ље њу тран сфу зи о-
ло ги је прак тич ним зна њем из тран сфу зи о ло ги је.

Дру га го ди на спе ци ја ли за ци је (12 ме се ци, укљу чу ју ћи лет њи 
рас пуст)

Спе ци ја ли зант има ста тус од го вор ног соб ног ле ка ра пе ди ја-
тра на усме ре ним (уже струч ним) кли нич ким оде ље њи ма оба вља-
ју ћи струч ни рад под вођ ством мен то ра. Спе ци фич на уже струч на 
зна ња из дру гих обла сти до би ја из спе ци ја ли зо ва них уста но ва где 
се оба вља део спе ци ја ли за ци је.

Осми шља ва, кре и ра и во ди ди јаг но стич ки и те ра пиј ски про-
цес. Укљу чу је се у де жур ство на бол нич ким оде ље њи ма, ам бу лан-
та ма и дис пан зе ри ма. Оба вља ру тин ска ис пи ти ва ња: би о хе миј ска, 
ми кро скоп ска, бак те ри о ло шка до сло же ни јих ци то ло шких, хи сто-
ло шких, иму но ло шких ис пи ти ва ња у спе ци ја ли зо ва ним ла бо ра то-
ри ја ма. Овла да ва осно ва ма ра ди о ло шке ди јаг но сти ке, а упо зна је 
се са основ ним прин ци пи ма ул тра со но граф ске и елек тро фи зи о ло-
шке ди јаг но сти ке.

Та бе ла 2.
Пред ви ђе но тра ја ње спе ци ја ли за ци је на по је ди ним кли нич ким оде ље-
њи ма, спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма и дис пан зе ри ма
Нео на то ло ги ја 1 ме сец
Пул мо ло ги ја 1 ме сец
Га стро ен те ро ло ги ја 1 ме сец
Не фро ло ги ја и уро ло шка ам бу лан та 1 ме сец
Алер го ло ги ја, иму но ло ги ја и ре у ма то ло ги ја 1 ме сец
Ин фек тив не бо ле сти 1 ме сец
Ин тен зив на не га  – пе ди ја три ја/деч ја хи рур ги ја 1 ме сец
Ото ри но ла рин го ло ги ја 1 ме сец
Ор то пе ди ја 1 ме сец
Оф тал мо ло ги ја 1 ме сец
Дер ма то ло ги ја 0 5 ме се ци
Деч ја и пре вен тив на сто ма то ло ги ја 0 5 ме се ци
Ра ди о ло ги ја 0 5 ме се ци
Би о хе миј ска и хе ма то ло шка ла бо ра то ри ја 0 5 ме се ци
УКУП НО 12,0

То ком ста жа из обла сти нео на то ло ги је упо зна је се са ди јаг-
но стич ко-те ра пиј ским по ступ ци ма код нај че шћих па то ло шких 
ста ња свој стве них нео на тал ном пе ри о ду, а по себ но ин фек ци ја ма, 
ре спи ра тор ном па то ло ги јом и по ступ ци ма ди фе рен ци јал не ди јаг-
но зе нео на тал ног ре спи ра тор ног дис тре са, нео на тал ном хи пер би-
ли ру би не ми јом, као и по стас фик тич ним по ре ме ћа ји ма. Упо зна је 
се са прин ци пи ма тран спор та бо ле сног но во ро ђен че та. Са вла да ва 
сле де ће ве шти не:

ц) ди јаг но стич ка лум бал на пунк ци ја,
д) ком пле тан пре глед но во ро ђен че та, укљу чу ју ћи и не у ро ло-

шки пре глед.
Код пул мо ло шких па ци је на та из во ди и ин тер пре ти ра ме ре 

плућ не функ ци је, ин тер пре ти ра кли нич ке и ра ди о ло шке на ла зе, 
овла да ва ком плет ним ле че њем де те та са аст мом, као и прак тич-
ном упо тре бом ле ко ва за аст му.

На оде ље њу за га стро ен те ро ло ги ју по ред спе ци фич ног пре-
гле да га стро ен те ро ло шког па ци јен та при су ству је ен до скоп ским и 
дру гим ин ва зив ним ме то да ма, овла да ва њи ма, укљу чу је се у сва 
ру тин ска би о хе миј ска, ми кро би о ло шка, иму но ло шка и хи сто ло-
шка ис пи ти ва ња. Овла да ва не ин ва зив ним тех ни ка ма ди јаг но сти ке 



He li co bac ter pylo ri, ту ма чи ди сај не те сто ве као и се ро ло шке те сто-
ве за це ли јач ну бо лест.

На не фро ло шком оде ље њу овла да ва тех ни ком пра вил ног 
узи ма ња уре трал них и дру гих бри се ва, ка те те ри за ци је мо краћ не 
бе ши ке код де це, зна ча ја ури кул та и бр зе ди јаг но сти ке са тест ли-
сти ћи ма.

На алер го ло шком и ре у ма то ло шком оде ље њу са зна је о ди јаг-
но стич ким и те ра пиј ским мо гућ но сти ма код бо ле сни ка са иму но-
ло шким де фи ци ти ма, ауто и мун ским бо ле сти ма у раз вој ном до бу. 
При те жим ана фи лак тич ким ре ак ци ја ма учи се хит ном по ступ ку и 
трет ма ну ових ста ња. Са мо стал но из во ди у бол ни ци алер го ло шко 
ко жно те сти ра ње ко ри сте ћи „Prick” ин тра дер мал не те сто ве.

На ин фек тив ном оде ље њу упо зна је се са ди јаг но сти ком и ле-
че њем фе брил них ста ња и ин фек тив них бо ле сти деч јег до ба са ак-
цен том на пре вен ти ви ин фек тив них бо ле сти и по себ ним де лом о 
бол нич кој (хо спи тал ној) хи ги је ни.

На оде ље њу ин тен зив не не ге пе ди ја три је и деч је хи рур ги је 
упо зна је се са спе ци фич но шћу трет ма на де те та као хи рур шког бо-
ле сни ка, као и ме то да ре а ни ма ци је, ин тен зив не ур гент не те ра пи је 
код де це и омла ди не.

На ор то донт ском оде ље њу се под вођ ством мен то ра упо зна-
је са про бле ма ти ком ор то дон ци је раз вој ног до ба, ди јаг но сти ком и 
ле че њем ано ма ли ја Ф ре ги је.

На оде ље њи ма ор то пе ди је, ото ри но ла рин го ло ги је, оф тал мо-
ло ги је и дер ма то ло ги је упо зна је се са ди јаг но стич ким и те ра пиј-
ским про це ду ра ма спе ци фич ним за деч ји уз раст.

У би о хе миј ској и хе ма то ло шкој ла бо ра то ри ји овла да ва ди јаг-
но стич ким про це ду ра ма, раз ли ку је нор мал не и па то ло шке на ла зе 
крв не сли ке при ми кро скоп ском пре гле ду пе ри фер не кр ви и дру-
гих на ла за.

На ра ди о ло шком од се ку мо ра овла да ти ме то да ма РТГ ис пи-
ти ва ња, при ме ну ул тра звуч не ди јаг но сти ке (УЗ) у пе ди ја три ји, ЦТ 
и НМР ди јаг но сти ке, као и изо топ ска ис пи ти ва ња, њи хов до мет и 
ин ди ка ци је као и да на у чи са мо стал ну ин тер пре та ци ју на ла за.

Спе ци ја ли зант мо ра уче ство ва ти при:
 – Опи су 50 ра ди о гра фи ја ср ца и плу ћа
 – 5 ис пи ти ва ња га стро-ин те сти нал ног трак та (3 гор њег де ла 

ГИТ-а, 2 ири го гра фи је)
 – 30 УЗ пре гле да аб до ме на и 10 оста лих УЗ пре гле да (ме ка 

тки ва, Dop pler)
 – 6 МЦУГ

Спе ци ја ли зо ва ни про грам спе ци ја ли за ци је / 2 го ди не

Спе ци ја ли зант има јед нак ста тус као на 2. го ди ни спе ци ја ли-
за ци је, про грам је при ла го ђен по тре ба ма спе ци ја ли за ци је на дис-
пан зер ско (пред школ ски, школ ски) одн. хо спи тал но усме ре ње (у 
за ви сно сти од то га где кан ди дат ра ди, бол ни ца или ДЗ).

Та бе ла 3.
Предвиђено трајање специјализације на појединим 
клиничким одељењима, специјализованим установа
ма и диспанзерима на 3. години специјализације

Дис пан зер ско усме ре ње 
(ме се ци)

Не у ро ло ги ја 3,0
Кар ди о ло ги ја 2,0
Ен до кри но ло ги ја 2,0
Хе ма то-он ко ло ги ја 2,0
Ге нет ско са ве то ва ли ште 0,5
Деч ја пси хи ја три ја оде ље ње 0,5
Деч ја пси хи ја три ја ам бу лан та 1,0
Од сек за омла ди ну на пси хи ја триј ској кли ни ци 1,0
УКУП НО 12,0

У окви ру спе ци ја ли за ци је пе ди ја три је на оде ље њу деч је не-
у ро ло ги је спе ци ја ли зант мо ра овла да ти сле де ћим зна њи ма: по-
зна ва ње спе ци фич но сти ци ља не анам не зе у деч јој не у ро ло ги ји са 
по себ ним ак цен том на по зна ва ње ти по ва на сле ђи ва ња нај че шћих 
хе ре до-де ге не ра тив них и не у ро ме та бо лич ких бо ле сти, њи хов по-
че так и кли нич ки ток. Упо зна је се са нај че шћим ге нет ским мал-
фор ма ци ја ма и спе ци фич ним „син дром ским” обо ље њи ма, спе ци-
фич ним ин фек тив ним, тра у мат ским, нео пла стич ним и ток сич ним 
обо ље њи ма ЦНС-а њи хо вом кли нич ком сли ком и ди фе рен ци јал-
ном ди јаг но зом. У пот пу но сти овла да ва про це ду ра ма и тех ни ка-
ма не у ро ло шког пре гле да но во ро ђен че та, одој че та, ма лог де те та, 

пред школ ског, школ ског де те та и адо ле сцен та, про це њу је пси хо-
мо тор ни раз вој де те та. Бо ра ви на нео на то ло шком одн. пе ри на то-
ло шком оде ље њу упо зна ју ћи основ не прин ци пе не у ро ло шке ева-
лу а ци је ри зич не но во ро ђен ча ди. 

Упо зна је се и са мо стал но ди јаг но сти ку је нај че шће бо ле сти 
и ста ња у деч јој не у ро ло ги ји (акут на и хро нич на) спе ци фич на за 
деч ји уз раст („sleep apnea sy.”, ко ми ци јал не и син ко пал не кри зе, 
ин фла ма тор не и не ин фла ма тор не бо ле сти ми ши ћа и не ра ва, бо ле-
сти пред њег мо тор ног не у ро на као и дру га раз ли чи та бол на ста ња). 

Уче ству је у не у ро ло шко-не у ро хи рур шким кон зи ли ју ми ма 
упо зна ју ћи се са раз ли чи тим ди јаг но стич ко-те ра пиј ским ди ле ма-
ма. Упо зна је се са основ ним прин ци пи ма не у ро ло шке ре ха би ли та-
ци је по себ но код па ци је на та са бо ле сти ма пред њег мо то не у ро на, 
као и код дру гих уро ђе них и раз вој них бо ле сти и ста ња. Са мо стал-
но и уз су пер ви зи ју мен то ра овла да ва и спро во ди раз ли чи те ди јаг-
но стич ке про це ду ре по зна ва ју ћи ин ди ка ци о но под руч је за њи хо ву 
при ме ну и ме то до ло ги ју њи хо вог из во ђе ња. Аси сти ра и из во ди 
стан дард ни ЕЕГ уз ко ри шће ње основ них ак ти ва ци о них тех ни ка. 
Упо зна је се са тех ни ком из во ђе ња дру гих раз ли чи тих не у ро фи зи-
о ло шким про це ду ра (ССЕП, ВЕП, АЕП, ЕРГ, ЕМГ) оце њу ју ћи до-
би је не ре зул та те у скло пу кли нич ке сли ке вр ше ћи про це ну раз во ја 
де те та и уда ље ну пре дик ци ју то ка бо ле сти. 

Упо зна је се и овла да ва про це ду ра ма из во ђе ња про стиг мин-
ског те ста, по ста вља ин ди ка ци ју и упо зна је се са тех ни ка ма би-
оп си је ми ши ћа и нер ва, ту ма че ћи до би је не ре зул та те у скло пу 
ком плет не кли нич ке сли ке бо ле сти. Упо зна је се, гле да и из во ди 
ул тра со но граф ски пре глед мо зга, ту ма чи кра ни о грам ло ба ње. 
По ста вља ин ди ка ци је и ту ма чи не у ро ра ди о граф ске на ла зе (ЦТ 
и НМР гла ве, као и НМР кич ме ног сту ба). Узи ма и у са рад њи са 
би о хе миј ском ла бо ра то ри јом упо зна је се и ту ма чи ре зул та те ме-
та бо лич ког screening-a ури на. Из во ди лум бал ну пунк ци ју, пре гле-
да ју ћи се ди мент ли кво ра. У скло пу трет ма на па ци је на та са ко-
ми си јал ним кри за ма упо зна је се и ту ма чи ни вое ан ти е пи леп ти ка 
у кр ви. У је ди ни ци ин тен зив не не ге из во ди не у ро ло шки пре глед 
про це њу ју ћи ду би ну ко ме, уче ству ју ћи, пред ла жу ћи и обра зла жу-
ћи свр сис ход ност ди јаг но стич ких не у ро ло шких, не у ро фи зи о ло-
шких и не у ро ра ди о ло ло шких про це ду ра. 

Сво ја за па жа ња, ста во ве, ди јаг но стич ко-те ра пиј ске ди ле ме 
раз ре ша ва, из ла же, обра зла же у фор ми кон сул та ци ја, се ми на ра и 
ко ло кви ју ма за јед но са мен то ром.

На кар ди о ло шком оде ље њу овла да ва спе ци фич но сти ма 
анам не зе и пре гле да кар ди о ло шких бо ле сни ка, аси сти ра, из во ди 
и ту ма чи са мо стал но ЕКГ на лаз. Упо зна је се са тех ни ка ма Хол тер 
ЕКГ-а, ер го ме три је, УЗ ди јаг но сти ке а по себ но та мо где је ин ди-
ко ва но пре на тал не УЗ ди јаг но сти ке. По ста вља ин ди ка ци је и ту ма-
чи Ртг на лаз ср ца и плу ћа. Упо зна је се са основ ним ме то да ма ин-
тер вент не кар ди о ло ги је као и са ин ди ка ци ја ма за њи хо ву при ме ну.

На ен до кри но ло шком оде ље њу по ред овла да ва ња те о рет ског 
при сту па и ен до кри но ло шке об ра де бо ле сни ка об у ча ва се за сле де-
ће ве шти не: кли нич ку про це ну те ле сног рас те ња и раз во ја на осно-
ву ан тро по ме триј ских по ка за те ља (30 де це и адо ле сце на та), упо-
зна је се и из во ди основ не кли нич ке и ла бо ра то риј ске по ступ ке у 
ди јаг но сти ци и те ра пи ји де це и адо ле сце на та с по ре ме ћа ји ма ра ста 
и раз во ја ко ји об у хва та ју: ни зак раст, ви сок раст, пре ра ни пу бер тет, 
ка сни пу бер тет, пу бер тет ску ги не ко ма сти ју, пот хра ње ност и по ре-
ме ћа је мен стру а ци ја (30 де це). Уче ству је у про це ни ко шта не зре-
ло сти (20 про це на). Овла да ва ме то ди ма за ди јаг но зу ди ја бе те са ме-
ли ту са и хи по гли ке ми ја, по себ но ме ре ња кон цен тра ци је глу ко зе у 
ка пи лар ној кр ви ме то дом ви зу ел ног упо ре ђи ва ња и по мо ћу апа ра та 
глу ко ме тра (20 ме ре ња), ме ре ња кон цен тра ци је глу ко зе и ке то на у 
ури ну по мо ћу тест тра ка (10 ме ре ња), про це ни ре зул та та аци до ба-
зног и елек тро лит ног ста ња (30 бо ле сни ка), ин ди ка ци ја ма, прин ци-
пи ма из во ђе ња и ту ма че њем ре зул та та орал ног те ста оп те ре ће ња 
гли ко зом (ОГТТ) (10 бо ле сни ка). Та ко ђе овла да ва основ ним прин-
ци пи ма те ра пи је и пра ће ња бо ле сни ка са ди ја бе те сом ме ли ту сом 
као што су: те ра пи ја ди ја бе те сне ке то а ци до зе (3 бо ле сни ка), те ра-
пи ја хи по гли ке миј ске кри зе (3), те ра пи ја ин су ли ном  – основ не вр-
сте и са вре ме ни пре па ра ти ин су ли на, са вре ме ни на чи ни при ме не 
ин су ли на (20 бо ле сни ка), ме то ди пра ће ња гли ке миј ске кон тро ле 
(20 бо ле сни ка), ра но от кри ва ње ин тер ме ди јер них и ка сних ми кро-
ан ги о пат ских ком пли ка ци ја (20 бо ле сни ка). По пу ња ва при ја ву бо-
ле сни ка са ше ћер ном бо ле шћу (5 при ја ва) и уно си у ком пју тер ску 
ба зу по дат ке о но во от кри ве ним бо ле сни ци ма (10) и бо ле сни ци ма 
на по ли кли нич ком пра ће њу (20). Упо зна је прин ци пе скри нин га 



но во ро ђен ча ди на кон ге ни тал ни хи по ти ро и ди зам и кон ге ни тал ну 
адре нал ну хи пер пла зи ју (5 бо ле сни ка), као и по сту пак код но во-
ро ђен ча ди са по ре ме ћа јем пол не ди фе рен ци ја ци је. Овла да ва по-
ступ ком ди јаг но зе и те ра пи је акут не адре нал не кри зе, хро нич них 
по ре ме ћа ја ко ре над бу бре жних жле зда и ен до кри них узро ка хи-
пер тен зи је. Оба вља кли нич ки пре глед бо ле сни ка са раз ли чи тим 
по ре ме ћа ји ма ти ро ид не жле зде и ту ма чи ре зул та те основ них хор-
мон ских ана ли за (20 бо ле сни ка), упо зна је ди фе рен ци јал но-ди јаг-
но стич ки по сту пак код де це са по ли дип си јом и по ли у ри јом (3). 
Про це њу је узро ке и сте пен го ја зно сти (20 де це и адо ле сце на та), 
са ста вља пре по ру ке за ис хра ну код го ја зне де це и адо ле сце на та 
(10). Упо зна је прин ци пе пре на тал не и пост на тал не ге нет ске ди јаг-
но сти ке ен до кри но ло шких бо ле сни ка (5). Уче ству је у ра ду кон зи-
ли ју ма за де чи ју и адо ле сцент ну ен до кри но ло ги ју и ги не ко ло ги ју 
(3 кон зи ли ју ма). Оба вља основ не ди јаг но стич ке те сто ве у ен до кри-
но ло ги ји, пре глед ури на на ше ћер и аце тон, апли ка ци је ин су ли на 
кла сич но и са ин јек то ром (10 апли ка ци ја), апли ка ци је глу ка го на 
(3 апли ка ци је), осно ве ул тра звуч ног пре гле да штит ња че, ур гент на 
ста ња у ен до кри но ло ги ји (ДКА, хи по гли ке ми ја, адре нал на ин су-
фи ци јен ци ја), осно ве ан тро по ме триј ских ме ре ња (20), про це не ра-
ста и раз во ја (20), са ста вља ње ре дук ци о не ди је те (20), од ре ђи ва ње 
ста ди ју ма пу бер тет ског раз во ја (20), во ђе ње бо ле сни ка са ди ја бе-
тес меллитусом и адре нал ном ин су фи ци јен ци јом (по 3 па ци јен та).

На хе ма то-он ко ло шком оде ље њу овла да ва прин ци пи ма ди-
јаг но сти ке и ле че ња де це са крв ним и ма лиг ним бо ле сти ма, овла-
да ва тех ни ка ма лум бал не пунк ци је и ин тра те кал не апли ка ци је ле-
ко ва, аспи ра ци о не би оп си је ко шта не ср жи.

У ге нет ском са ве то ва ли шту овла да ва кли нич ким, прав ним 
и те ра пе ут ским по гле ди ма на ге нет ско де тер ми ни са не бо ле сти са 
по себ ним ак цен том на пре на тал ној ди јаг но сти ци бо ле сти и аде-
кват ном ге нет ском са ве ту.

На оде ље њу деч је пси хи ја три је и у пси хи ја триј ској ам бу лан-
ти за де цу и од ра сле овла да ва ди јаг но сти ком ле че ње и по моћ над 
зло ста вља ним де те том, де те том са ду шев ним и пси хо со мат ским 
про бле ми ма, со ци јал ним и прав ним аспек ти ма бо ле сти. Упо зна је 
про бле ма ти ку по ре ме ћа ја ду шев ног раз во ја укљу чу ју ћи и аути-
стич не раз вој не про бле ме, спе ци фич не про бле ме школ ске де це, 
ви зу ел не и ауди тив не про бле ме код де це, хи пер ки нет ске про бле-
ме, ти ко ве, по ре ме ћа је хра ње ња, спа ва ња, одва ја ња, при ла го ђа ва-
ња и стре са, со ма то форм не и пси хо тич не про бле ме, спе ци фич не 
за де чи ји уз раст, про бле ме зло у по тре бе дро ге и про бле ми за ви сно-
сти. По себ но мо ра раз ли ко ва ти де те са про бле ми ма у те ле сном и 
ду шев ном раз во ју и укљу чи ти га у мре жу со ци јал не и мен тал но-
хи ги јен ске по мо ћи на те ре ну.

Че твр та го ди на спе ци ја ли за ци је

У про гра му Са ве то дав ног цен тра за де цу, омла ди ну и ро ди те-
ље спе ци ја ли зант при ку пља зна ња о раз вој ним про бле ми ма, пси-
хо со ци јал них и пси хи ја триј ских раз вој них про бле ма у де тињ ству 
и мла до сти, њи хо вој обо стра ној ме ђу за ви сно сти, као и мо гућ но-
сти ма за њи хо ву пре вен ци ју и вр ста ма до ступ не по мо ћи.

У скло пу со ци јал не пе ди ја три је спе ци ја ли зант се упо зна је 
са де ло ва њем раз ли чи тих ме ђу сек тор ским слу жби, при ку пља ве-
шти не за из во ђе ње огле да и оце ну кул тур ног ми љеа де це у пред-
школ ским и школ ским уста но ва ма, уче ству је и из во ди пре да ва ња 
на про мо ци ји јав ног здра вља, при сту пу здрав стве ним про бле ми ма 
и на чи ну њи хо вог ре ша ва ња.

У про гра му За во да за ре ха би ли та ци ју ин ва ли да упо зна је се 
са по ступ ком пра вил ног трет ма на ин ва лид ног де те та и во ђе њем 
по ступ ка ре ха би ли та ци је.

У ги не ко ло шкој ам бу лан ти за де цу и са ве то ва ли шту за омла-
ди ну спе ци ја ли зант овла да ва спе ци фич но сти ма ги не ко ло шке про-
бле ма ти ке де це и омла ди не.

У дис пан зе ру за пред школ ску и школ ску де цу спе ци ја ли зант 
осва ја ве шти не у ве зи ком плет ног трет ма на раз ли чи тих про бле ма 
са свим ста ро сним гру па ма де це и омла ди не, њи хо вим ро ди те љи-
ма и ста ра те љи ма. Про мо ви ше при ме ну пре вен тив ног при сту па у 
за шти ти здра вља, по ди за њу оп ште здрав стве не кул ту ре, ко му ни-
ка ци ји и пла ни ра њу, из во ђе њу и оце ни раз ли чи тих пре вен тив них 
де лат но сти ко је за циљ има ју уна пре ђе ње здра вља.

У раз вој ном дис пан зе ру осва ја зна ња о трет ма ну де це са по-
себ ним по тре ба ма, упо зна је се са мо гућ но сти ма и вр ста ма по мо ћи 
ко је се ну де де те ту и ње го вом ста ра те љу.

У са рад њи са ло го пе дом упо зна је се са зна њи ма и по ступ ци-
ма нео п ход ним за пре по зна ва ње го вор них и раз вој них го вор них 
по ре ме ћа ја и по ступ ци ма пси хо ло шког и ло го пед ског трет ма на, 
као и ме сту и уло зи пе ди ја тра у за јед нич ком тим ском ра ду на от-
кла ња њу ових про бле ма.

Та бе ла 4.
Пред ви ђе но тра ја ње спе ци ја ли за ци је на по је ди ним кли нич ким оде ље њи ма, 
спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма и дис пан зе ри ма на 4. го ди ни спе ци ја ли за ци је
 Дис пан зер ско усме ре ње 

(ме се ци)
Пост ди плом ски курс здрав стве не не ге де це и омла ди не 
са кур сом ток си ко ло ги је

3

Са ве то дав ни цен тар за де цу, омла ди ну и ро ди те ље (Соц  
Слу жба)

0,5

Со ци јал на пе ди ја три ја 1,0
За вод за Про те ти ку-деч је оде ље ње 0,5
Ги не ко ло шка ам бу лан та за де цу 0,5
Ги не ко ло шка ам бу лан та за омла ди ну 0,5
Дис пан зер за пред школ ску де цу* 1,0
Дис пан зер за школ ску де цу и омла ди ну* 1,0
Раз вој на ам бу лан та 1,0
Ло го пед 0,5
Кли нич ка пе ди ја три ја 2,5
Укуп но 2

*  У окви ру спе ци ја ли за ци је у дис пан зе ру спе ци ја ли зант осва ја зна ња са под руч-
ја јав ног здра вља де це и омла ди не  Овла да ва зна њи ма о на уч но-раз вој ном де лу, 
стра те ги ји про мо ци је јав ног здра вља, здрав стве но-раз вој ном де лу о ко му ни ка-
ци ји, пла ни ра њу, из во ђе њу и оце њи ва њу учи ње них пре вен тив них де лат но сти  
Овла да ва зна њем о де ло ва њу раз ли чи тих ути ца ја на здра вље и здрав стве ну кул-
ту ру де це и омла ди не, као и о спе ци фич но сти ма ор га ни за ци је здрав стве не слу-
жбе де це и омла ди не

Обла сти ужег уса вр ша ва ња у Пе ди ја три ји

По сле оба вље ног пе то го ди шњег ста жа и по ло же ног спе ци ја-
ли стич ког ис пи та, кан ди дат се мо же опре де ли ти и за ужа уса вр ша-
ва ња у сле де ћим обла сти ма Пе ди ја три је:

1. Ен до кри но ло ги ја, ме та бо ли зам и ге не ти ка
2. Га стро ен те ро хе па то ло ги ја са ис хра ном
3. Хе ма то он ко ло ги ја
4. Иму но ло ги ја са ре у ма то ло ги јом
5. Ин фек то ло ги ја у пе ди ја три ји
6. Не фро ло ги ја
7. Нео на то ло ги ја
8. Не у ро ло ги ја
9. Пул мо ло ги ја са алер го ло ги јом
10. Кар ди о ло ги ја
11. Ур гент на и ин тен зив на те ра пи ја

Про грам спе ци ја ли за ци је Пе ди ја три је по обла сти ма  
и ве шти на ма

Област: (АЛ) Алергологијаклиника/институт

Ве шти на: (116) Алер го ло шка об ра да бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (117) Основ ни ди јаг но стич ки те сто ви у алер го ло-

ги ји
Гле да: 15 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (118) Из ра да ко жних про ба
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5

Област: (ДХ) Дечја хирургија
и рехабилитацијаклиника/институт

Ве шти на: (130) Акут ни аб до мен
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (131) Укље ште на ин гви нал на ки ла
Гле да: 10
Ве шти на: (132) Об ра да ра не
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (133) Ан ти те та ну сна за шти та
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (134) Га стро сто ми ја/ин ди ка ци је/
Гле да: 3



Ве шти на: (135) Уро ђе не ано ма ли је га стро ин те сти нал ног 
трак та, ди ја фраг мал на хер ни ја

Гле да: 10
Ве шти на: (136) Тор зи ја те сти са
Гле да: 3
Ве шти на: (137) Спина бифида
Гле да: 5
Ве шти на: (138) Хи дро це фа лус
Гле да: 5
Ве шти на: (139) Кра ни о сте но зе
Гле да: 2
Ве шти на: (140) По вре да ло ба ње
Гле да: 3
Ве шти на: (141) Епи ду рал ни и суб ду рал ни хе ма том
Гле да: 3
Ве шти на: (142) Ин ва ги на ци је
Гле да: 5
Ве шти на: (143) Ко ло сто ми ја
Гле да: 3
Ве шти на: (144) Дре на жа то ра кал не ду пље
Гле да: 3
Ве шти на: (145) Рас цеп усне
Гле да: 3
Ве шти на: (146) Хе ман ги о ми, лим фан ги о ми, не ву си, дер мо-

ид не ци сте
Гле да: 5
Ве шти на: (147) Трет ман опе ко ти на
Гле да: 5
Ве шти на: (148) Пунк ци ја пе ри кар да
Гле да: 3
Ве шти на: (149) Пре глед ку ко ва
Гле да: 20 Аси сти ра: 20 Из во ди: 20
Ве шти на: (150) Прин ци пи ре ха би ли та ци је на це сцих кон ге-

ни тал них мал фор ма ци ја
Гле да: 5
Ве шти на: (151) Прин ци пи ре ха би ли та ци је де це са це ре брал-

ном па ра ли зом
Гле да: 5
Ве шти на: (152) Прин ци пи ре ха би ли та ци је де це са по ре ме ћа-

јем раз во ја
Гле да: 5
Ве шти на: (153) Прин ци пи ре ха би ли та ци је де це са ре у мат-

ским обо ље њи ма
Гле да: 5
Ве шти на: (154) Прин ци пи ре ха би ли та ци је де це на кон раз ли-

чи тих по вре да
Гле да: 10
Ве шти на: (155) Елек тро сти му ла ци ја и при ме на па ра фи на
Гле да: 5

Област: (ДИ) Диспанзер

Ве шти на: (156) Оп шти ам бу лант ни пе ди ја триј ски пре глед
Гле да: 50 Аси сти ра: 50 Из во ди: 50
Ве шти на: (157) Прин ци пи спро во ђе ња основ них пре вен тив-

них ме ра
Гле да: 20 Аси сти ра: 20
Ве шти на: (158) Здрав стве но про све ћи ва ње
Гле да: 20
Ве шти на: (159) Прин цип ра да у па тро на жној слу жби
Гле да: 10
Ве шти на: (160) Спро во ђе ње иму ни за ци је
Гле да: 30

Област: (ДН) Двосеместрална настава (9м 0д)

Ве шти на: (1) Дво се ме страл на на ста ва

Област: (ДС) Превентивна и дечја стоматологија

Ве шти на: (180) Ден ти ци ја и по ре ме ћа ји ден ти ци је
Гле да: 10
Ве шти на: (181) Пре вен ци ја обо ље ња зу ба и усне ду пље
Гле да: 10 Аси сти ра: 5

Ве шти на: (182) Не га зу ба
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (183) Нај че шћа обо ље ња усне ду пље и зу ба у де це
Гле да: 10 Аси сти ра: 5

Област: (ДВ) Дерматовенерологија

Ве шти на: (176) Об ра да бо ле сни ка са дерматоyом
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (177) Основ ни ла бо ра то риј ски те сто ви у дер ма то-

ве не ро ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (178) Основ ни те ра пиј ски прин ци пи дер ма то за
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (179) Узи ма ње ма те ри ја ла за пре глед
Гле да: 10 Аси сти ра: 5

Област: (ЕН) Ендокринологијаклиника/институт

Ве шти на: (62) Спе ци фич но сти анам не зе у деч јој ен до кри но-
ло ги ји

Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (63) Ен до кри но ло шка об ра да бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 20
Ве шти на: (64) Основ ни ди јаг но стич ки те сто ви у ен до кри но-

ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 20
Ве шти на: (65) Пре глед ури на на ше ћер и аце тон
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (66) Фар ма ко ло шки те сто ви од ре ђи ва ња хор мо на 

ра ста
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (67) Во ђе ње бо ле сни ка са диабетес меллитусом
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (68) Во ђе ње бо ле сни ка са адре нал ном ин су фи ци-

јен ци јом
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (69) Ур гент на ста ња у ен до кри но ло ги ји/ке то а ци до-

за, хи по гли ке ми ја, адре нал на ин су фи ци јен ци ја/
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (70) Од ре ђи ва њу ста ди ју ма пу бер те та по Таннеру
Гле да: 5 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (71) Са ве то ва ли ште за ди ја бе ти ча ре, днев на бол-

ни ца
Гле да: 20 Аси сти ра: 20

Област: (ГЕ) Генетикаклиника/институт

Ве шти на: (126) Упо зна ва ње са ра дом ге нет ског са ве то ва ли шта
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (127) Тех ни ке за из ра ду ка ри о ти па/ин ди ка ци је, 

прин ци пи/
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (128) Пре глед Ба ро вог те ла/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (129) Из ра да ро до слов ног ста бла
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5

Област: (ГХ) Гастроентерологија
и хепатологијаклиника/институт

Ве шти на: (41) Га стрич на ту ба за и аспи ра ци ја же лу дач ног са-
др жа ја

Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (42) Пла си ра ње на зо га стрич не сон де у ста њи ма 

оп струк ци је и у ци љу ис хра не
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (43) Пла си ра ње на зо га стрич не сон де у ци љу до би-

ја ња ду о де нал ног со ка/Гар диа, ен зи ми, ис хра на/
Гле да: 10
Ве шти на: (44) Би оп си ја тан ког цре ва
Гле да: 10
Ве шти на: (45) Рек тал ни ту ше, рек то ско пи ја, би оп си ја слу-

зни це рек ту ма
Гле да: 10



Ве шти на: (46) Пла си ра ње рек тал ног ка те те ра
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (47) Од ре ђи ва ње pH сто ли це
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (48) До ка зи ва ње ре дук тив них суп стан ци у сто ли ци 

/Clini test/
Гле да: 10
Ве шти на: (49) До зи ра ње ле ко ва у хе па тич ној ин су фи ци јен ци ји
Гле да: 5
Ве шти на: (50) Упо зна ва ње основ них те сто ва за про це ну 

функ ци је је тре
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (51) Ул тра звуч на ди јаг но сти ка бо ле сти ГИ Та и је тре
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (52) Сцин ти гра фи ја ГИ Та и је тре/ин ди ка ци је, ту-

ма че ње/
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (53) Би оп си ја је тре/ин ди ка ци ја, тех ни ка, ту ма че ње 

на ла за/
Гле да: 10
Ве шти на: (54) Ен до ско пи ја/езо фа го ско пи ја, га стро ду о де но-

ско пи ја, ко ло но ско пи ја/
Гле да: 10

Област: (ХО) Хематологија и онкологијаклиника/институт

Ве шти на: (55) Хе ма то ло шка об ра да бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (56) Пунк ци ја кост не ср жи
Гле да: 10
Ве шти на: (57) Ци то ло шки пре глед ли кво ра
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (58) Ло кал на хе мо ста за
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (59) При ме на кр ви и крв них де ри ва та
Гле да: 15 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (60) Упо зна ва ње са про то ко ли ма за те ра пи ју ма-

лиг них бо ле сти
Гле да: 20
Ве шти на: (61) Ин тен зив на не га хе ма то ло шких бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5

Област: (ИБ) Инфективне болести

Ве шти на: (172) Спе ци фич но сти анам не зе ин фек тив них бо ле сти
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (173) При ступ и прин ци пи не ге ин фек тив ног бо-

ле сни ка
Гле да: 20
Ве шти на: (174) Упо зна ва ње са нај че шћим ин фек тив ним обо-

ље њи ма де це
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (175) Осип не гро зни це
Гле да: 10 Аси сти ра: 10

Област: (КА) Кардиологијаклиника/институт

Ве шти на: (30) Спе ци фич но сти анам не зе у кар ди о ло ги ји
Из во ди: 30
Ве шти на: (31) Спе ци фич ност пре гле да у деч јој кар ди о ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (32) ЕКГ/тех ни ка из во ђе ња, ту ма че ње на ла за/
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (33) Хол тер ЕКГ/ин ди ка ци је, тех ни ка/
Гле да: 5
Ве шти на: (34) Ул тра звуч на ди јаг но сти ка ср ча них ма на
Гле да: 20
Ве шти на: (35) Пре на тал на ул тра звуч на ди јаг но сти ка ср ча них 

ма на
Гле да: 10
Ве шти на: (36) РТГ ср ца/ту ма че ње на ла за/
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (37) Ка те те ри за ци ја и ан ги о гра фи ја ср ца и крв них 

су до ва/ин ди ка ци је
Ве шти на: (38) Ин тер вент на кар ди о ло ги ја
Гле да: 5

Ве шти на: (39) Елек тро кон вер зи ја/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 3
Ве шти на: (40) Ер го ме три ја/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 3

Област: (НЕ) Неурологијаклиника/институт

Ве шти на: (72) Спе ци фич но сти анам не зе у деч јој не у ро ло ги ји
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (73) Не у ро ло шки пре глед де це
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (74) ЕЕГ и ак ти ва ци о не тех ни ке
Гле да: 5 Аси сти ра: 2
Ве шти на: (75) Елек тро ми о гра фи ја/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 5
Ве шти на: (76) Ево ци ра ни по тен ци ја ли/ВЕП, АВП, СЕП/
Гле да: 5
Ве шти на: (77) Про стиг мин ски тест
Гле да: 3
Ве шти на: (78) Би оп си ја ми ши ћа и не ра ва
Гле да: 3
Ве шти на: (79) ЕХО мо зга
Гле да: 10
Ве шти на: (80) РТГ гла ве/ин ди ка ци је, ту ма че ње/
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (81) ЦТ гла ве/ин ди ка ци је, ту ма че ње/
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (82) НМР/ин ди ка ци је, ту ма че ње/
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (83) Сцре е нинг ури на на ме та бо лич ке по ре ме ћа је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (84) Лум бал на пунк ци ја, пре глед се ди мен та ли кво ра
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (85) Ту ма че ње ни воа ан ти е пи леп ти ка у кр ви
Гле да: 10
Ве шти на: (86) Про це на ду би не ко ме
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5

Област: (НФ) Нефрологијаклиника/институт

Ве шти на: (87) Спе ци фич но сти анам не зе у деч јој не фро ло ги ји
Из во ди: 20
Ве шти на: (88) Спе ци фич но сти пре гле да у деч јој не фро ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (89) Узи ма ње ури на за бак те ри о ло шки пре глед
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (90) Узи ма ње бри са са спољ них ге ни та ли ја
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 3
Ве шти на: (91) Пре глед ури на тест тра ком
Гле да: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (92) Од ре ђи ва ње pH, спе ци фич не те жи не и бе лан-

че ви на ури на
Гле да: 20 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (93) Пре глед се ди мен та ури на
Гле да: 20 Из во ди: 20
Ве шти на: (94) Ме ре ње ТА код де це
Гле да: 10 Из во ди: 30
Ве шти на: (95) Ам бу лант ни хол тер ТА/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (96) Су пра пу бич на пунк ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да: 3 Аси сти ра: 1
Ве шти на: (97) Вен ски ка те те ри/ин ди ка ци је, не га/
Гле да: 3
Ве шти на: (98) Про це на ра ста и раз во ја бу бре жних бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (99) Про це на ко шта не ста ро сти код ре нал не осте-

о ди стро фи је
Гле да: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (100) Ди је тет ски прин ци пи ис хра не бу бре жних бо-

ле сни ка
Гле да: 5
Ве шти на: (101) РТГ ис пи ти ва ња бу бре га и уро трак та/ин ди-

ка ци је, ту ма че ње/
Гле да: 20 Аси сти ра: 20



Ве шти на: (102) ЕХО бу бре га и уро трак та/ту ма че ње/
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (103) При пре ма бо ле сни ка за РТГ ис пи ти ва ње
Гле да: 5
Ве шти на: (104) Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма за не фро сто ми ју
Гле да: 3
Ве шти на: (105) Сцин ти гра фи ја бу бре га/ин ди ка ци је, ту ма че ње/
Гле да: 3
Ве шти на: (106) Уро ди нам ско ис пи ти ва ње/прин ци пи/
Гле да: 3
Ве шти на: (107) Упо зна ва ње са прин ци пи ма ди ја ли зе/пе ри то-

не ал на, ЦАПД, хе мо ди ја ли за/
Гле да: 10
Ве шти на: (108) Упо зна ва ње са прин ци пи ма пла зма фе ре зе
Гле да: 3
Ве шти на: (109) До зи ра ње ле ко ва у бу бре жној ин су фи ци јен ци ји
Гле да: 5
Ве шти на: (110) Те сто ви оп те ре ће ња/кал ци ју мом, би кар бо на-

ти ма, амо ни јум хло ри дом Гле да: 3
Ве шти на: (111) Про ба кон цен тра ци је ури на
Гле да: 3
Ве шти на: (112) Кап то прил ски тест
Гле да: 2 Из во ди: 2
Ве шти на: (113) Тех ни ка ску пља ња ури на
Гле да: 5
Ве шти на: (114) Из ра чу на ва ње сте пе на гло ме рул ске фил тра-

ци је
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 3
Ве шти на: (115) Фор му ле за про це ну ту бул ских функ ци ја
Гле да: 3 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5

Област: (НН) Неонатологијаклиника/институт

Ве шти на: (119) Спе ци фич но сти нео на то ло шке анам не зе
Гле да: 5 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (120) Пре глед но во ро ђен че та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (121) При ме на фо то те ра пи је
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (122) Екс ан гви но тран сфу зи ја/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 3 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (123) Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја но во ро ђен че та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (124) Об ра да пуп ча не ра не
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (125) Об ра да ко же са пи о ге ним ле зи ја ма
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Област: (ОФ) Офталмологија
Ве шти на: (167) Оф тал мо ло шка анам не за
Гле да: 10
Ве шти на: (168) Оп шти оф тал мо ло шки пре глед и пре глед оч-

ног дна
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (169) Од ре ђи ва ње оштри не ви да, кон вер ген ци је
Гле да: 10
Ве шти на: (170) Ме ре ње угла ра зро ко сти
Гле да: 5
Ве шти на: (171) Про пи си ва ње на о ча ра
Гле да: 10

Област: (ОР) Оториноларингологија

Ве шти на: (161) Ото ско пи ја, ри но ско пи ја, ла рин го ско пи ја
Гле да: 15
Ве шти на: (162) Пре глед звуч ном ви љу шком
Гле да: 10
Ве шти на: (163) Па ра цен те за, им план та ци ја цев чи ца/ин ди ка-

ци је, прин ци пи/
Гле да: 5
Ве шти на: (164) Хе мо ста за епи стак се
Гле да: 10
Ве шти на: (165) Ин ди ка ци је за аде но и дек то ми ју и тон зи лек-

то ми ју
Гле да: 20
Ве шти на: (166) Тра хе о сто ми ја/ин ди ка ци је, прин ци пи/
Гле да: 5

Област: (ПЕ) Педијатријаклиника/институт

Ве шти на: (1) Узи ма ње анам не зе
Гле да: 20 Аси сти ра: 20 Из во ди: 150
Ве шти на: (2) Оп шти кли нич ки пе ди ја триј ски пре глед
Гле да: 20 Аси сти ра: 20 Из во ди: 100
Ве шти на: (3) При пре ма де те та за пре глед
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (4) Про це на ра ста и раз во ја де це, гра фи кон ра ста
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 50
Ве шти на: (5) Узи ма ње ма те ри ја ла за бак те ри о ло шки пре глед
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (6) Узи ма ње ка пи лар не кр ви за крв ну сли ку и га сне 

ана ли зе
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (7) Пре глед раз ма за пе ри фер не кр ви
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Ве шти на: (8) Ин тра вен ска пунк ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ве шти на: (9) При пре ма и да ва ње ле ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (10) Не га усне ду пље
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (11) Ана ли за и ту ма че ње основ них РТГ ис пи ти ва ња
Гле да: 50 Из во ди: 20
Ве шти на: (12) Основ на сцин ти граф ска ис пи ти ва ња де це
Гле да: 15 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (13) Упо зна ва ње са ул тра звуч ним ис пи ти ва њи ма у 

пе ди ја три ји
Гле да: 50 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (14) Ту ма че ње га сних ана ли за
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Област: (ПУ) Пулмологијаклиника/институт
Ве шти на: (24) Спе ци фич но сти анам не зе у деч јој пул мо ло ги ји
Из во ди: 30
Ве шти на: (25) Спе ци фич но сти пре гле да у деч јој пул мо ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ве шти на: (26) Об ра да и пра ће ње пул мо ло шких бо ле сни ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 20
Ве шти на: (27) Основ ни ди јаг но стич ки те сто ви у пул мо ло ги ји
Гле да: 10 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (28) Функ ци о нал но ис пи ти ва ње плу ћа
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (29) Пунк ци ја пле у ре
Гле да: 5 Аси сти ра: 2

Област: (УП) Ургентна педијатријаклиника/институт

Ве шти на: (15) При пре ма се та за ре а ни ма ци ју
Гле да: 10 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (16) Ин ту ба ци ја
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (17) Ок си ге но те ра пи ја
Гле да: 20 Аси сти ра: 10
Ве шти на: (18) Основ ни прин ци пи ме ха нич ке вен ти ла ци је
Гле да: 10 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (19) Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (20) Ре а ни ма ци ја ко ма то зних бо ле сни ка
Гле да: 5
Ве шти на: (21) Збри ња ва ње тро ва ња
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (22) Те ра пи ја ста тус епи леп ти цу са
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (23) Те ра пи ја ста тус аст ма ти цу са
Гле да: 5 Аси сти ра: 5

5. Не у ро ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

1.1. Тра ја ње це ло куп не спе ци ја ли за ци је из Не у ро ло ги је: 48 
ме се ци (4 го ди не).

1.2. Кли нич ка не у рол ги ја об у хва та 38 ме се ци.



Кли нич ка не у ро ло ги ја об у хва та 38 ме се ци

Овај пе ри од об у хва та бо ра вак од по 4 ме се ца и еду ка ци ју на 
7 кли нич ких оде ље ња Ин сти ту та за не у ро ло ги ју и Ин сти ту ту за 
не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју раз вој ног до ба:

а) оде ље њу за ког ни тив не по ре ме ћа је и пост тра у мат ска ста-
ња  – 4 ме се ца 

б) оде ље њу за це ре бро ва ску лар не по ре ме ћа је и при мар не 
гла во бо ље  – 4 ме се ца 

ц) оде ље њу за не у ро ми шић не бо ле сти  – 4 ме се ца
д) оде ље њу за по ре ме ћа је по кре та и де ге не ра тив не бо ле сти 

 – 4 ме се ца
е) оде ље њу за де ми је ли ни за ци о не бо ле сти  – 4 ме се ца 
ф) оде ље њу за епи леп си је  – 4 ме се ца 
г) оде ље њу за ур гент ну не у ро ло ги ју  – 4 ме се ца 
х) Ин сти ту ту за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју раз вој ног до ба  – 

4 ме се ца 
као и бо ра вак и еду ка ци ју у тра ја њу од 4 ме се ца у ин сти ту ти-

ма за адулт ну пси хи ја три ју и 2 ме се ца у кли ни ци за не у ро ло ги ју и 
пси хи ја три ју за де цу и омла ди ну у Бе о гра ду.

Пре о ста лих 10 ме се ци се рас по ре ђу је на сле де ћи на чин:
Не у ро хи рур ги ја  – 1ме сец
Ин фек тив не бо ле сти  – 1ме сец
Ин тер на ме ди ци не  – 2 ме се ца
Не у ро оф тал мо ло ги ја  – 1 ме сец
Не у ро о то ло ги ја  – 1 ме сец
Не у ро ге не ти ка  – 1 ме сец
Не у ро фи зи о ло ги ја  – 1ме сец
Не у ро па то ло ги ја  – 1 ме сец
Не у ро ви зу е ли за ци о не ме то де  – 1 ме сец
У овом пе ри о ду пред ви ђе но је да кан ди да ти до би ју еду ка ци-

ју (тре нинг) из суб спе ци ја ли стич ких обла сти: не у ро фи зи о ло ги је, 
не у ро па то ло ги је и не у ро ви зу е ли за ци о них ди јаг но стич ких ме то да.

Нео ба ве зна је али се пре по ру чу је еду ка ци ја (тре нинг) из суб-
спе ци ја ли стич ких обла сти:

а) не у ро фи зи о ло ги је;
б) не у ро со но ло ги је;
ц) не у ро ви зу е ли за ци о них ме то да;
д) не у ро оф тал мо ло ги је;
е) не у ро о то ло ги је;
ф) не у ра па то ло ги је;
г) упо зна ва ње са нај че шћим епи леп тич ким син дро мом и не-

епи леп тич ким па рок си змал ним по ре ме ћа ји ма у де тињ ству, њи хо-
во кли нич ко пре по зна ва ње и ле че ње.

х) упо зна ва ње са про гре сив ним де ге не ра тив ним бо ле сти ма 
де чи јег до ба

и) основ на зна ња о нај че шћим би хе ви о рал ним по ре ме ћа ји ма 
у де тињ ству: аути зму, хи пе рак тив но сти, об се сив но-ком пул зив ним 
фе но ме ни ма, де фи ци ту па жње, итд.

ј) не у ро хе ми је;
к) не у ро ре ха би ли та ци је;
л) не у роп си хо ло ги је;
љ) не у ро и му но ло ги је,
м) као и не у ро ло шких аспе ка та ин тер не ме ди ци не, труд но ће 

и ин тен зив не не ге.
По себ ни еду ка ци о ни кур се ви из:
не у ро а на то ми је,
не у ро хе ми је,
не у ро фар ма ко ло ги је,
не у ро и му но ло ги је,
не у ро ге не ти ке,
у тра ја њу до 200 ча со ва (до 5 не де ља са пу ним рад ним вре-

ме ном од 8 х).

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
обла сти спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 8 ко ло кви ју ма:

1. Ког ни тив ни по ре ме ћа ји и пост тра у мат ска ста ња
2. Це ре бро ва ску лар ни по ре ме ћа ји и при мар не гла во бо ље
3. Не у ро ми шић не бо ле сти
4. По ре ме ћа ји по кре та и де ге не ра тив не бо ле сти
5. Де ми је ли ни за ци о не бо ле сти

6. Епи леп си је
7. Ур гент на не у ро ло ги ја
8. Не у ро ло ги ја и пси хи ја три ја раз вој ног до ба

Ре до след спе ци ја ли за ци је

Не зах те ва се оба ве зни ре до след спе ци ја ли за ци је, али је по-
жељ но да се при о ри тет да кли нич кој не у ро ло ги ји.

Ци ље ви спе ци ја ли стич ке еду ка ци је

Ге не рал ни циљ до бро ди зај ни ра не спе ци ја ли стич ке еду ка ци-
је из не у ро ло ги је је сте до бар, ком пе тен тан оп шти не у ро лог са по-
зна ва њем свих нео п ход них осо би на и спо соб но шћу да ко рект но 
про це ни, ди јаг но сти ку је и аде кват но ле чи па ци јен та од ши ро ког 
спек тра не у ро ло шких обо ље ња.

Те ве шти не укљу чу ју:
1) по зна ва ње ана то ми је, фи зи о ло ги је и би о хе ми је нер вног 

си сте ма;
2) раз у ме ва ње и ко рект на при ме на спе ци фич них не у ро ра ди-

о ло шких, не у ро фи зи о ло шких и дру гих по моћ них ди јаг но стич ких 
не у ро ло шких про це ду ра;

3) са вре ме но на уч но ле че ње не у ро ло шких бо ле сти у скла ду 
са ме ди ци ном за сно ва ном на до ка зи ма;

4) при ме ну ових ве шти на на ни воу не у ро ло шког оде ље ња, 
ам бу лант ног ра да, ур гент не не у ро ло шке ам бу лан те као и ин тен-
зив не не ге.

Нај зад, до бро еду ко ва ни спе ци ја ли ста не у ро лог тре ба да ко-
му ни ци ра так тич но, сим па те тич ки и у скла ду са етич ким прин ци-
пи ма ка ко са па ци јен ти ма њи хо вом по ро ди цом, та ко и ко ле га ма и 
дру гим про фе си о нал ним про фи ли ма у здрав ству.

Спе ци фич не ве шти не и спе ци ја ли стич ко зна ње  
из Не у ро ло ги је

ИВ.1 Пре по зна ва ње глав них симп то ма и ве ли ких син дро ма 
из обла сти:

гла во бо ље, бо ла, ког ни тив них функ ци ја, спа ва ња, ста ња из-
ме ње не све сти и де мен ци је, па то ло ги је кра ни јал них не ра ва, обла-
сти хе мис фер не, це ре бе лар не и спи нал не па то ло ги је ли кво ра и 
ње го вих по ре ме ћа ја, це ре бро ва ску лар них бо ле сти, по ре ме ћа ја 
по кре та, ауто ном них функ ци ја, уро-не у ро ло ги је, не у ро ми шић них 
бо ле сти, де ми је ли ни за ци о них бо ле сти, па рок си змал них по ре ме-
ћа ја, не у ро ен до кри но ло ги је, обла сти ин ток си ка ци ја, син дро ма ну-
три ци о не де фи ци јен ци је, не у ро-ин фек ци ја, не у ро он ко ло ги је не у-
ро тра у ма то ло ги је.

Нео п хо дан сте пен по зна ва ња спе ци фич них не у ро ло шких  
ве шти на

Не у ро фи зи о ло ги ја

а) Основ ни кон цепт, огра ни че ња, тех нич ки про бле ми, фи зи о-
ло шки на ла зи у раз ли чи тим жи вот ним до би ма,

б) ЕЕГ сни ма ње и ин тер пре та ци ја, упо зна ва ње са тех ни ком 
ви део ЕЕГ, те ле ме три јом, по ли сом но гра фи јом и мул ти плим ла тен-
ца ма спа ва ња, ду би ном ре ги стро ва ња и кор ти кал ним ма пи ра њем,

ц) Упо зна ва ње са те сто ви ма нер ве спро во дљи во сти,
д) Елек тро ми о гра фи ја и дру ги те сто ви за ис пи ти ва ње не у ро-

ми шић ног ин те гри те та,
е) Ево ци ра ни по тен ци ја ли,
ф) Маг нет на сти му ла ци ја,
г) Елек тро ре тин гра фи ја.

Не у ро ви зу е ли за ци о не тех ни ке

а) Основ ни прин ци пи, тех нич ко из во ђе ње, до ме ти и огра ни-
че ња у не у ро ра ди о ло ги ји,

б) Ин ди ка ци је, ри зич ност по је ди них ме то да, це на,
ц) Ра ди о ло шка и ва ску лар на ана то ми ја,
д) ЦТ, МРИ, СПЕЦТ и ПЕТ ске ни ра ње  – упо зна ва ње са 

основ ним по став ка ма,
е) Ди ги тал на, МР и ЦТ ан ги о гра фи ја,
ф) Екс тра  – и тран скра ни јал ни До плер/ Du plex, 
г) Ин тер вент на не у ро ра ди о ло ги ја.



Не у ро па то ло ги ја

а) ма кро скоп ска и ми кро скоп ска па то ло ги ја,
б) прин ци пи бо је ња и осно ви раз ли чи тих тех ни ка, укљу чу ју-

ћи и иму но ци то хе ми ју,
ц) прин ци пи елек трон ске ми кро ско пи је,
д) нај зна чај ни је па то ло шке аб нор мал но сти мо зга, кич ме не 

мо жди не, пе ри фер них не ра ва и ми ши ћа, укљу чу ју ћи ин фла ма тор-
не, ин фек тив не, при он ске, нео пла стич не, ва ску лар не и де ге не ра-
тив не бо ле сти,

е) до ме ти и огра ни че ња ме то де,
ф) осно ви фо рен зич ке не у ро па то ло ги је.

Де чи ја не у ро ло ги ја

а) Упо зна ва ње са основ ним нор мал ним и аб нор мал ним раз-
во јем де те та,

б) Упо зна ва ње са ши ро ким спек тром не у ро ло шких бо ле сти 
ко је по чи њу у де тињ ству и тра ју и у адулт ном пе ри о ду, са ци љем 
да се обез бе ди што бо ља не у ро ло шка не га и пра ће ње ова квих па-
ци је на та у ра ном адулт но пе ри о ду,

ц) По зна ва ње из де чи је не у ро ло ги је мо ра да об у хва ти нај че-
шће об ли ке це ре брал не па ра ли зе. кли нич ку пре зен та ци ју и ле че ње.

Пси хи ја три ја

а) Овла да ва ње осно ви ма про це не пси хи ја триј ске симп то ма-
то ло ги је,

б) Овла да ва ње ве шти ном пре по зна ва ња нај че шћих акут них и 
хро нич них пси хи ја триј ских син дро ма, по себ но оних по ве за них са 
пре ко мер но упо тре бом ал ко хо ла, де мен ци јом, епи леп си јом и кон-
фу зним ста њи ма,

ц) Упо зна ва ње са прин ци пи ма при ме не нај че шћих пси хо ак-
тив них ле ко ва, ин ди ка ци ја ма, кон тра ин ди ка ци ја ма и не же ље ним 
ефек ти ма.

Не у роп си хо ло ги ја

Кан ди да ти тре ба да се упо зна ју са осно ва ма кли нич ке про це-
не ког ни тив них функ ци ја. Ту спа да и спо соб ност ин тер пре та ци је 
со фи сти ци ра ни јих не у роп си хо ло шких те сто ва.

Не у ро хи рур ги ја

Кан ди да ти тре ба да се оспо со бе за пре по зна ва ње не у ро хи-
рур шке ле чи ве па то то ги је, као и са ин ди ка ци ја ма, мо гућ но сти ма и 
огра ни че њи ма не у ро хи рур ги је.

Потребно је да буду упознати са:
а) глав ним прин ци пи ма акут ног ле че ња по вре да гла ве и кич-

ме не мо жди не, ин тра кра ни јал ним хе ма то ми ма, су ба рах но ид ном 
хе мо ра ги јом, мо жда ним ап сце си ма, мо жда ним ту мо ри ма и ста њи-
ма акут не ин тра кра ни јал не хи пер тен зи је;

б) са по ступ ци ма са акут ним и хро нич ним ком пре сив ним 
спи нал ним син дро мом;

ц) ин ди ка ци ја ма за би оп си ју цен трал ног и пе ри фер ног нер-
вног си сте ма.

Не у ро ло шке суп спе ци ја ли стич ке обла сти

Неуроофталмологија

При ме на и ин тер пре та ци ја нај че шћих не у ро оф тал мо ло шких 
пре гле да.

Неуроотологија

Упо зна ва ње са од го ва ра ју ћим те сто ви ма за про це ну слу ха и 
рав но те же и ди јаг но стич ко-те ра пиј ским при сту пом са па ци јен том 
ко ји има вр то гла ви цу.

Неурогенетика

Упо зна ва ње са прин ци пи ма не у ро ге не ти ке, ње ним тех ни ка ма 
и тер ми но ло ги јом. Упо зна ва ње са нај че шћим на след ним не у ро ло-
шким обо ље њи ма укљу чу ју ћи Хан тинг то но ву хо ре ју, хе ре ди тар не 
атак си је, не у ро па ти је, Пар кин со но ву бо лест, де мен ци је, не у ро фи-
бро ма то зу и дру ге не у ро ку та не син дро ме, ми то хон дри јал не по ре-
ме ћа је, ген ску те ра пи ју и ге нет ско са ве то ва ње.

Неурофармакологија

Упо зна ва ње са осно ви ма кли нич ке не у ро фар ма ко ло ги је, фар-
ма ко ки не ти ком, ин тер ак ци ја ма, не у ро тран сми те ри ма.

Неуроимунологија

Са вла да ва ње осно ва иму но ло ги је, бо ле сти ве зив них тки ва, 
ан ти фос фо ли пид них син дро ма, сар ко и до зе, при ме не сте ро и да, 
иму но су пре си ва, иму но гло бу ли на, ин тер фе ро на и пла зма фе ре зе.

Неурохемија

Са вла да ва ње ве шти не из во ђе ња и ин тер пре та ци је те сто ва за 
ис пи ти ва ње ли кво ра и дру гих суп стан ци ја ре ле вант них за нер вни 
си стем.

Неуролошка интензивна нега

Овла да ва ње основ ним ве шти на ма нео п ход ним за ди јаг но сти-
ко ва ње, мо ни то ринг и ле че ње па ци је на та у је ди ни ца ма ин тен зив-
не не ге.

Са вла да ва ње основ них зна ња из ин тен зив не не ге и ње не при-
ме не у не у ро ло ги ји (одр жа ва ње про ход но сти ди сај них пу те ва, ре-
спи ра ци је, гу та ња, аспи ра ци је и кар ди о ва ску лар не пот по ре).

Упо зна ва ње са прин ци пи ма ве штач ке ис хра не и мо гу ћим про-
бле ми ма као што су син дром Wеrniске или critical care не у ра па ти је.

Упо зна ва ње са основ ним пси хо ло шким по тре ба ма и про бле-
ми ма па ци је на та у је ди ни ци ин тен зив не не ге.

Кан ди да ти мо ра ју на у чи ти да ве што и ем па тич ки ре ша ва ју 
пи та ња мо жда не смр ти, до на ци је ор га на, као и да так тич но и стр-
пљи во ко му ни ци ра ју са род би ном мо гу ћег до на то ра.

Ин фек тив не бо ле сти

Кан ди да ти тре ба да са вла да ју основ не прин ци пе ди јаг но сти-
ке и ле че ња па ци је на та са бо ле сти ма цен трал ног и пе ри фер ног 
нер вног си сте ма про у зро ко ва них ин фек тив ним бо ле сти ма. На ро-
чи то је ва жно да стек ну ис ку ства са акут ним и хро нич ним ме нин-
ги ти сом, мо жда ним аб сце сом и суб ду рал ним ен пи је мом, ен це фал-
ти сом, ХИВ, си фи ли сом, Лајм ском бо ле шћу, по ли о ми је ли ти сом и 
троп ским бо ле сти ма.

Ин тер на ме ди ци на

Овла да ва ње по зна ва њем ле че ња спе ци фич них не у ро ло шких 
ком пли ка ци ја си стем ских бо ле сти.

Упо зна ва ње и ле че ње спе ци фич них не у ро ло шких про бле ма 
ко ји мо гу на ста ти код труд ни ца или па ци јент ки ња ко је ко ри сте 
орал ну кон тра цеп ци ју, као и упо зна ва ње са ути ца јем ко је труд но ћа 
и при ме на орал них кон тра цеп ти ва мо гу има ти на не у ро ло шке бо-
ле сти и те ра пи ју.

6. Пси хи ја три ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја Пси хи ја три је је обра зов ни и вас пит ни про-
цес то ком ко јег спе ци ја ли зант сти че она те о риј ска и прак тич на 
зна ња из обла сти пси хи ја три је, ко ја га оспо со бља ва ју за са мо стал-
но збри ња ва ње ве ћи не бо ле сни ка са акут ним и хро нич ним пси хи-
ја триј ским по ре ме ћа ји ма и обо ље њи ма. Збри ња ва ње под ра зу ме ва 
ди јаг но сти ку, ле че ње, ре ха би ли та ци ју и пре вен ци ју бо ле сти.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Про грам спе ци ја ли за ци је из пси хи ја три је 4 го ди не
Спе ци ја ли за ци ја из обла сти пси хи ја три је укљу чу је:
а) основ ни про грам у тра ја њу од 30 ме се ци и
б) на кон јав не од бра не пи сме ног спе ци ја ли стич ког ра да на-

ста вља се про грам спе ци ја ли за ци је у тра ја њу од 18 ме се ци.
Од ре ђе ни део спе ци ја ли стич ког ста жа мо же се оба вља-

ти у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма ко је су, на ре пу блич ком ни воу, 



од ре ђе не од стра не Ми ни стар ства за здра вље. Ове ин сти ту ци је 
рас по ла жу по треб ним струч ним, тех нич ким и ка дров ским по тен-
ци ја ли ма и оба ве зно има ју јед но струч но ли це ко је во ди бри гу о 
спе ци ја ли зан ти ма.

Глав ни део спе ци ја ли сти ч ког ста жа оба вља се у на став ним 
ба за ма Ме ди цин ског фа кул те та.

Про ве ра зна ња

Сва ки спе ци ја ли зант има спе ци ја ли стич ки ин декс као иден-
ти фи ка ци о ни до ку мент и днев ник ра да у ко ји се упи су ју сви из вр-
ше ни по ступ ци и дру ги ре зул та ти као и сво ји струч ни, пе да го шки 
и ис тра жи вач ки до при но си.

Текућа провера знања

1. У окви ру по је ди нач не обра зов не је ди ни це  – оде ље ња, мо ра 
би ти из ве ден нај ма ње је дан при каз бо ле сни ка.

2. Ра ди омо гу ћа ва ња од го ва ра ју ћег ква ли те та спе ци ја ли за-
ци је, про ве ра ва се сте че но зна ње и спо соб но сти спе ци ја ли за на та 
кроз трај ни над зор и ко ло кви ју ме.

Ко ло кви ју ми се из во де по за вр ше ној еду ка ци ји на по је ди ним 
оде ље њи ма.

У то ку спе ци ја ли за ци је по ла же се до шест ко ло кви ју ма и то:
Оба ве зни:
1. Пси хи ја триј ска про пе дев ти ка  – Ме ди цин ска пси хо ло ги ја, 

пси хо па то ло ги ја и фе но ме но ло ги ја,
2. Пси хо тич ни по ре ме ћа ји,
3. Неп си хо тич ни по ре ме ћа ји,
4. Пси хо те ра пи је,
5. Би о ло шке те ра пиј ске ме то де.
По из бо ру:
1. Раз вој на пси хи ја три ја,
2. Фо рен зич ка пси хи ја три ја,
3. Пси хо ге ри ја три ја,
4. Бо ле сти за ви сно сти,
5. Кон сул та тив на пси хи ја три ја.

Про грам спе ци ја ли за ци је

Вре мен ски и са др жај ни оквир из во ђе ња по је ди них де ло ва 
спе ци ја ли за ци је

а) Основ ни про грам
Основ ни про грам Тра ја ње (у ме се ци ма)
Ур гент на пси хи ја три ја 3
 10
Ста ци о нар на пси хи ја три ја 4
 4
Про ду же но пси хи ја триј ско ле че ње и ре ха би ли та ци ја 3
Ле че ње за ви сно сти 3
Кри зне ин тер вен ци је 3
Кон сул та тив на пси хи ја три ја  
Ге ри ја триј ска пси хи ја три ја
Укупно 30 месеци

По сле тре ће го ди не спе ци ја ли за ци је јав но се бра ни пи сме ни 
спе ци ја ли стич ки рад пред тро чла ном ко ми си јом  – глав ни мен тор 
кан ди да та ни је члан ове ко ми си је.

б) На ста вак про гра ма
На ста вак про гра ма Тра ја ње (у ме се ци ма)
Фо рен зич ка пси хи ја три ја 1
Раз вој на пси хи ја три ја 3
Ам бу лант ни пси хи ја триј ски трет ман 3
Пси хо те ра пи ја 3
Не у ро ло ги ја 4
Ам бу лант на ин тер на ме ди ци на 2
Ста ци о нар на ин тер на ме ди ци на 2
Укупно 18 ме се ци

Стандарди у едукацији

1. Нај ма ње 80 па ци је на та об ра ђе них ди јаг но стич ки, ети о па-
то ге нет ски, прог но стич ки и те ра пиј ски

2. 20 слу ча је ва пси хо те ра пи је са су пер ви зи јом

3. 10 слу ча је ва са про гра мом пси хи ја триј ске ре ха би ли та ци је
4. 20 слу ча је ва кон сул та тив не пси хи ја три је
5. 20 де жур ста ва у ур гент ној или ста ци о нар ној пси хи ја три ји
6. 40 слу ча је ва об ра ђе них пси хо ме триј ски и ска ла ма про це не
7. Из ра да нај ма ње јед ног струч ног ра да / се ми нар ског ра да
8. Упо зна ва ње са фо рен зич ком пси хи ја три јом
То ком спе ци ја ли за ци је по треб но је уса вр ша ва ње у окви ру 

3 од на ве де них обла сти: пси хо фар ма ко те ра пи ја, пси хи ја триј ска 
ре ха би ли та ци ја, фо рен зич ка пси хи ја три ја, бо ле сти за ви сно сти, 
кон сул та тив на пси хи ја три ја, пси хи ја три ја у ге ри ја три ји, адо ле-
сцент на пси хи ја три ја и ме ди цин ска пси хо ло ги ја. Уса вр ша ва ње се 
по твр ђу је пот пи сом мен то ра за да ту област.

Го ди шњи од мор је од ре ђен за ко ном и спе ци ја ли зант га мо же 
ко ри сти ти у до го во ру са глав ним и не по сред ним мен то ром.

Обим зна ња и ве шти на ко је спе ци ја ли зант мо ра са вла да ти  
до кра ја спе ци ја ли за ци је

 – Спе ци ја ли зант упо зна је те о риј ске осно ве стру ке и сти че 
зна ња из раз ли чи тих под руч ја пси хи ја три је: схи зо фре ни ја и дру ги 
пси хо тич ни по ре ме ћа ји, афек тив ни по ре ме ћа ји, анк си о зни по ре-
ме ћа ји, со ма то форм ни по ре ме ћа ји, де мен ци је и дру ги ког ни тив ни 
по ре ме ћа ји, ди со ци ја тив на ста ња, сек су ал ни по ре ме ћа ји и по ре-
ме ћа ји сек су ал ног иден ти те та, по ре ме ћа ји ис хра не, по ре ме ћа ји 
спа ва ња, раз вој ни по ре ме ћа ји, по ре ме ћа ји кон тро ле им пул са, по-
ре ме ћа ји при ла го ђа ва ња и ре ак ци је стре са, по ре ме ћа ји лич но сти, 
по ре ме ћа ји по ве за ни са упо тре бом раз ли чи тих суп стан ци, као и 
за ви сност и зло у по тре ба суп стан ци, пси хич ки по ре ме ћа ји као по-
сле ди ца оп штег со мат ског ста ња, ур гент на ста ња у пси хи ја три ји, 
епи леп си је и гра нич на не у ро ло шка ста ња, област пре вен ти ве и 
мен тал не хи ги је не;

 – Спе ци ја ли зант овла да ва тех ни ком пси хи ја триј ског ин тер-
вјуа и ди јаг но стич ким тех ни ка ма, ди фе рен ци јал но-ди јаг но стич-
ким по ступ ци ма из обла сти пси хи ја три је и из дру гих срод них 
обла сти (не у ро ло ги ја, оф тал мо ло ги ја, ото ри но ла рин го ло ги ја, ин-
тер на ме ди ци на, од но сно пе ди ја три ја);

Спе ци ја ли зант ће оба ви ти нај ма ње:
130 усме них пси хи ја триј ских анам не за
20 не у ро ло шких ди јаг но стич ких об ра да од ра слих
20 ин тер ни стич ких ди јаг но стич ких об ра да од ра слих
10 пси хи ја триј ских ди јаг но стич ких об ра да де це и мла дих
 – Спе ци ја ли зант се упо зна је са ме то до ло ги јом ра да кли нич-

ких пси хо ло га, њи хо вих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка. 
Пла ни ра се кон сул та ци ја са кли нич ким пси хо ло гом у ве зи нај ма-
ње 30 слу ча је ва;

 – Спе ци ја ли зант овла да ва тех ни ком ко ри шће ња ре зул та та 
од ре ђе них не у ро фи зи о ло шких пре гле да, не у роп си хо ло шких ис-
пи ти ва ња и те сти ра ња, елек тро ен це фа ло гра фи је, од го ва ра ју ћих 
ренд ген ских, ну кле ар но-ме ди цин ских и маг нет но-ре зо нант них 
пре гле да, као и ла бо ра то риј ских ана ли за;

 – Спе ци ја ли зант оба вља 20 кон сул та ци ја са од го ва ра ју ћим 
спе ци ја ли стом и у окви ру кон сул та тив не пси хи ја три је;

 – Спе ци ја ли зант се оспо со бља ва да вла да тех ни ка ма би о ло-
шке те ра пи је;

 – Спе ци ја ли зант се упо зна је са тех ни ка ма пси хо те ра пи је: ин-
ди ви ду ал не, по ро дич не и груп не. При то ме об ра ђу је 20 слу ча је ва 
ода бра ном пси хо те ра пиј ском ме то дом, уз су пер ви зи ју;

 – Спе ци ја ли зант се оспо со бља ва да ко ри сти тех ни ке со ци о-
ди на ми ке и со ци о те ра пи је, оспо со бља ва се за ак тив но уче ство ва-
ње у ра ду те ра пиј ских за јед ни ца, гру па у клу бо ви ма (нпр. ле че них 
ал ко хо ли ча ра) и сл.;

 – Спе ци ја ли зант се упо зна је са ме то до ло ги јом ис тра жи вач-
ког ра да у пси хи ја три ји. Из ра ђу је нај ма ње је дан струч ни/се ми нар-
ски рад;

 – Спе ци ја ли зант се оспо со бља ва да пре не се по треб на пси хи-
ја триј ска зна ња дру гим чла но ви ма струч не гру пе;

 – Спе ци ја ли зант пред ста вља и уче ству је у ди ску си ји нај ма ње 
20 слу ча је ва на ви зи та ма или се ми на ри ма;

 – Спе ци ја ли зант се оспо со бља ва да ин те гри ше и прак тич но 
упо тре би усво је на зна ња и ве шти не и да се оспо со би за уче ство ва-
ње у тим ском ра ду.

 – Спе ци ја ли зант се оспо со бља ва за пси хи ја триј ска ве шта че-
ња и упо зна је за кон о ду шев ном здра вљу.



Де таљ ни ји са др жај по је ди них де ло ва спе ци ја ли за ци је

Ста ци о нар на пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из осно ва пси хи ја три је (пси хо па то ло ги ја, фе но ме но ло ги ја), 

са кла сич ним пси хи ја триј ским ин тер вју ом и са кре и ра њем пси хи-
ја триј ског ста ту са и ре зи меа,

 – из ди јаг но стич ких по сту па ка и кли нич ких пси хо ло шких 
зна ња, као и из ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ких по сту па ка, ко ји се 
од но се на гра нич не ме ди цин ске обла сти,

 – о основ ној ор га ни за ци ји и ше ми бол нич ког ле че ња пси хич-
ких по ре ме ћа ја, са укљу чи ва њем у тим ски рад, са рад њом са род-
би ном и дру гим зна чај ним осо ба ма из око ли не бо ле сни ка, као и са 
се ми на ри ма и при ка зи ма слу ча је ва,

 – са осно ва ма и спе ци фич но сти ма пси хо фар ма ко те ра пи је и 
ње ним би о ло шким осно ва ма,

 – упо зна је се и са дру гим по моћ ним ди јаг но стич ким или до-
дат ним би о ло шким те ра пиј ским ме то да ма.

Ур гент на пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја основ на и спе ци јал на зна ња из ур гент-
не те ра пи је на оде ље њи ма где се та ква те ра пи ја при ме њу је:

 – из на че ла и прак тич ног из во ђе ња хо спи та ли за ци је пси хи ја-
триј ског бо ле сни ка (као и са за кон ским од ред ба ма у ве зи хо спи та-
ли за ци је и ле че ња про тив во ље бо ле сни ка),

 – из ди јаг но стич ких по сту па ка и кли нич ких ве шти на ко ја се 
од но се на ур гент на ста ња у пси хи ја три ји, као и из ди фе рен ци јал-
но ди јаг но стич ких по сту па ка, ко ји се од но се на гра нич на ста ња са 
дру гим ме ди цин ским ди сци пли на ма,

 – са основ ном ор га ни за ци јом и ше мом акут ног и ин тен зив-
ног бол нич ког ле че ња пси хич ких по ре ме ћа ја.

Про ду же но пси хи ја триј ско ле че ње и ре ха би ли та ци ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из про ду же ног бол нич ког ле че ња, ње го вих узро ка, кре и ра 

те ра пиј ске пла но ве и кри зне пла но ве за бо ле сни ке ко ји има ју че-
сте ре ци ди ве бо ле сти,

 – за оце ну раз ли ке из ме ђу ин тен зив ног и про ду же ног ле че ња 
и спе ци фич но сти ин ди ка ци ја,

 – кроз прог но стич ку про це ну бо ле сни ка уз ко ри шће ње кли-
нич ко-пси хо мер тиј ског зна ња,

Оспо со бља ва се за рад у гру пи са рад ним те ра пе у ти ма, за са-
рад њу са со ци јал ном слу жбом бол ни це и со ци јал не сре ди не, упо-
зна је со ци јал не ин тер вен ци је и ре ша ва ње со ци јал не про бле ма ти ке.

Те о риј ски и прак тич но се оспо со бља ва за из во ђе ње и ко ри-
шће ње пси хо те ра пиј ских ме то да и по сту па ка у про ду же ном ле че њу.

Оспо со бља ва се да при ме њу је прин ци пе ме ди ка мен то зне те-
ра пи је одр жа ва ња и про фи лак тич не те ра пи је и дру ге од го ва ра ју ће 
док три нар не би о ло шке ме то де.

До дат но се упо зна је са про це сом ре ха би ли та ци је, са по чет-
ком у бол ни ци и да љим из во ђе њем на те ре ну, са мо гућ но сти ма це-
ло ви те ре ха би ли та ци је (стам бе не за јед ни це, за штит не ра ди о ни це, 
за по шља ва ње под по себ ним усло ви ма).

Ге ри ја триј ска пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из оп штих по пу ла ци о них спе ци фич но сти и ка рак те ри сти ка 

да те гру пе
 – из по сту па ка као што је пси хи ја триј ски ин тер вју и пси хи-

ја триј ски ста тус код ге ри ја триј ских бо ле сни ка као и из ка рак те ри-
стич них пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја. Оспо со бља ва се да при ме њу-
је и ту ма чи по себ не ди јаг но стич ке по ступ ке, ко ји се при ме њу ју код 
ге ри ја триј ске по пу ла ци је, као и за ин тер ди сци пли нар ни при ступ 
(кон сул та ци ја струч ња ка из дру гих ме ди цин ских ди сци пли на);

 – из фар ма ко те ра пи је овог ста ро сног до ба, као и за при ме ну 
оста лих те ра пиј ских тех ни ка и по сту па ка, ко ји се упо тре бља ва ју, 
са клу бо ви ма ста ри јих и уло гом пси хи ја три је у до мо ви ма за ста-
ри ја ли ца.

Ле че ње бо ле сти за ви сно сти

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – о упо тре би, зло у по тре би и за ви сно сти од пси хо ак тив них суп-

стан ци, о епи де ми о ло шким по да ци ма и ис тра жи ва њи ма из те обла сти,

 – о пр вом пре гле ду, три ја жи, по ступ ци ма де ток си ка ци је, ам-
бу лант ном и бол нич ком ле че њу, као и да љим ле че њем раз ли чи тих 
ти по ва зло у по тре бе и за ви сно сти,

 – са ра дом у струч ном ти му,
 – са ра дом те ра пиј ских клу бо ва и за јед ни ца,
 – са здрав стве но-пре вен тив ним и вас пит ним ра дом у тој 

обла сти.

Кри зне ин тер вен ци је

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – са пој мом кри зних ин тер вен ци ја, са об ли ци ма и са др жа јем, 

као и ор га ни за ци јом по мо ћи у кри зи,
 – са ме ди ка мен то зним, пси хо те ра пиј ским и со ци о те ра пиј-

ским ме то да ма ко је се при ме њу ју у ста њи ма кри зних ин тер вен ци-
ја, укљу чу ју ћи по ја ву и про блем са мо у би ства.

Ам бу лант но, ван бол нич ко пси хи ја триј ско ле че ње

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из ра да у пси хи ја триј ској ам бу лан ти, са три ја жним по ступ-

ци ма, ди јаг но стич ким по ступ ци ма и њи хо вом упо тре бљи во шћу у 
ам бу лант ној пси хи ја триј ској прак си,

 – из при ме не и ме то да ам бу лант ног ме ди ка мен то зног ле че ња 
(акут ног, про ду же ног, те ра пи је одр жа ва ња),

 – из ам бу лант них кри зних ин тер вен ци ја и ам бу лант ног ле че-
ња по себ них по пу ла циј ских гру па,

 – из раз вој не пси хи ја три је у ам бу лант ној прак си,
 – из прак тич не при ме не зна ња из раз ли чи тих пси хо те ра пиј-

ских тех ни ка (под вођ ством су пер ви зо ра)
 – из со ци о те ра пиј ских и ре ха би ли та циј ских ме то да, ко је се 

ко ри сте у ам бу лант ном и ван бол нич ком ле че њу,
 – из про бле ма су и ци до ло ги је, ам бу лант ног при ја вљи ва ња 

по ку ша ја са мо у би ства и ра да од го ва ра ју ћих ре ги ста ра о са мо у би-
стви ма

 – из про бле ма сек су ал них по ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја пси хо сек-
су ал ног иден ти те та.

Фо рен зич ка пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из осно ва и спе ци фич но сти фо рен зич ке пси хи ја три је, нај-

че шће па то ло ги је по ве за не са фо рен зич ком пси хи ја три јом,
 – са те ра пиј ским по ступ ци ма ко ји су у упо тре би у фо рен зич-

кој пси хи ја три ји (ме ди ка мен то зни, пси хо те ра пиј ски, со ци о те ра-
пиј ски),

 – са ре ха би ли та ци о ним по ступ ци ма у фо рен зич кој пси хи ја-
три ји,

 – са ка рак те ри сти ка ма суд ско-пси хи ја триј ског струч ног ми-
шље ња и са уло гом фо рен зич ке пси хи ја три је у ка зне ном, ци вил-
ном и управ ном пра ву (за ко но дав ству),

 – са ка рак те ри сти ка ма пси хи ја триј ски зна чај них без бед но-
сних ме ра и са по себ ним од лу ка ма из за ко на о ду шев ном здра вљу,

 – из пси хи ја триј ске про бле ма ти ке осо ба у вас пит ним и ка зне-
ним уста но ва ма.

Раз вој на пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из осно ва пси хич ког раз во ја де це и мла дих,
 – из пси хи ја триј ске анам не зе и ста ту са у обла сти де чи је и 

адо ле сцент не пси хи ја три је,
 – из по зна ва ња симп то ма и зна ко ва бо ле сти, пси хо па то ло ги-

је, ди јаг но сти ке и ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке у обла сти де чи је и 
адо ле сцент не пси хи ја три је, са доб но-спе ци фич ном про бле ма ти ком,

 – са ка рак те ри сти ка ма бол нич ког ле че ња,
 – са при ме ном те ра пиј ских ме то да (по ро дич на те ра пи ја, дру-

ге пси хо те ра пиј ске и би хеј ви о рал не тех ни ке, упо тре бе ме ди ка мен-
то зне те ра пи је у тој доб ној гру пи),

 – са ор га ни за ци јом и по ве за но шћу уста но ва и слу жби ко је се 
ба ве трет ма ном де це са пси хич ким по ре ме ћа ји ма (по себ но у обла-
сти мен тал не за о ста ло сти),

 – са ор га ни за ци јом и по ве за но шћу уста но ва и слу жби ко је се ба-
ве трет ма ном пси хич ких и по на шај них по ре ме ћа ја код адо ле сце на та.



Пси хо те ра пи ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из при ме не пси хо те ра пиј ских ме то да у прак тич ном ра ду на 

од го ва ра ју ћим бол нич ким оде ље њи ма или у од го ва ра ју ћим уста-
но ва ма пси хо те ра пиј ске ори јен та ци је.

Не у ро ло ги ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња о:
 – не у ро ло шким обо ље њи ма, њи хо вом ди јаг но сти ком и ле че-

њем у сми слу ре пе ти то ри ју ма не у ро ло ги је,
 – ди јаг но стич ким и ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ким про бле-

ми ма и ве зи из ме ђу пси хи ја три је и не у ро ло ги је, по себ но са про-
бле мом епи леп си је,

 – упо зна је се са те ра пиј ским по ступ ци ма ко ји се упо тре бља-
ва ју у ле че њу гра нич них ста ња из ме ђу пси хи ја три је и не у ро ло ги је 
и њи хо вом прак тич ном при ме ном,

 – упо зна је се са не у ро фи зи о ло шким ди јаг но стич ким по ступ-
ци ма и њи хо вом при ме ном у пси хи ја три ји.

Ам бу лант на и ста ци о нар на ин тер на ме ди ци на

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из ур гент них ин тер ни стич ких ста ња код со мат ских обо ље ња,
 – из ре а ни ма циј ских по сту па ка,
 – из ба зич них ди јаг но стич ких по сту па ка ко ји се упо тре бља-

ва ју у ин тер ној ме ди ци ни,
 – из ди јаг но стич ких и те ра пиј ских ме то да код бо ле сни ка са 

ен до кри ним и га стро ин те сти нал ним обо ље њи ма, као и код ге ри ја-
триј ских бо ле сни ка.

Број по треб них об ра да то ком спе ци ја ли за ци је и оп шти аспек ти

Спе ци ја ли зант мо ра то ком спе ци ја ли за ци је об ра ди ти (тре-
ти ра ти) бар 340 па ци је на та са ду шев ним и по на шај ним по ре ме-
ћа ји ма, од то га 140 „де ново” хо спи та ли зо ва них бо ле сни ка и 200 
ам бу лант них па ци је на та. Де таљ но о ми ни мал ном бро ју по треб них 
об ра да ви де ти у по гла вљу „Обим зна ња и ве шти на ко ји ма мо ра 
овла да ти спе ци ја ли зант.”

Практични тренинг и супервизија

Прак тич ни тре нинг тре ба раз ви ја ти у скло пу кли нич ког ра да 
под су пер ви зи јом. Са на пре до ва њем спе ци ја ли за ци је тре ба да ра-
сте и ни во од го вор но сти. То ком тра ја ња спе ци ја ли за ци је оба ве зна 
је ро та ци ја на раз ли чи тим оде ље њи ма ин сти ту ци је и ро та ци ја из-
ме ђу раз ли чи тих уста но ва.

Оба ве зна је су пер ви зи ја днев ног кли нич ког ра да сва ког кан-
ди да та. По ред кли нич ке и пси хо те ра пиј ске су пер ви зи је, ин ди ви ду-
ал на су пер ви зи ја (став пре ма трет ма ну, на пре до ва ње у про фе си ји 
сл.) је оба ве зна ми ни мал но је дан сат не дељ но, нај ма ње че тр де сет 
да на го ди шње.

Имплементација програма за специјализацију
(„Дневник специјализанта”)

Те о риј ски и прак тич но обу ку за спе ци ја ли зан те пра ти усво је-
ни про грам ко ји је одо брен од стра не Ми ни стар ства за здра вље и 
фа кул те та и ко ји је та ко ђе уса гла шен са на ци о нал ним про пи си ма, 
ле ги сла ти вом ЕУ и пре по ру ка ма Европ ског од бо ра за пси хи ја три ју. 
Раз ли чи те фа зе и ак тив но сти то ком спе ци ја ли за ци је и ак тив но сти 
спе ци ја ли зан та тре ба да бу ду уве де не у „Днев ник спе ци ја ли зан та”.

Спе ци ја ли зант ски днев ник је лич ни до ку мент ко ји по ма же 
спе ци ја ли зан ту да усме ри спе ци ја ли за ци ју и он је вла сни штво 
спе ци ја ли зан та. Од го вор ност да днев ник бу де ажу ри ран спе ци ја-
ли зант де ли са кли нич ким су пер ви зо ром-мен то ром. Глав на свр ха 
днев ни ка је да пру жи и до ку мен то ва ну по др шку еду ка ци о ном про-
це су спе ци ја ли зан та. 

У днев ни ку се ве ри фи ку је ис пу ње ње про гра ма спе ци ја ли-
за ци је од стра не спе ци ја ли зан та, мен то ра и уста но ве где бо ра ви. 
Сам днев ник не мо же да се ко ри сти за ева лу а ци ју спе ци ја ли зан та, 
већ за то по сто је дру ги обра сци, нпр. ин декс спе ци ја ли зан та за по-
сле ди плом ске сту ди је.

У днев ник се уно се све ак тив но сти пред ви ђе не про гра мом 
спе ци ја ли за ци је и спе ци фич ни „еду ка ци о ни” ци ље ви. На пре дак у 
са вла да ва њу утвр ђе них еду ка ци о них ци ље ва и за вр шни ни во по-
је ди них ак тив но сти тре ба да бу ду утвр ђе ни и уне ти у днев ник у 
од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма.

За сва ку ак тив ност то ком спе ци ја ли за ци је као и за пси хо те-
ра пиј ски тре нинг тре ба у днев ник уне ти све ре ле вант не по дат ке 
(оде ље ње, ду жи ну бо рав ка, број об ра ђе них и во ђе них слу ча је ва, 
дру ге струч не ак тив но сти, име мен то ра, су пер ви зо ра). Ов де се 
уно се и ци ље ви еду ка ци је ко ји су утвр ђе ни из ме ђу мен то ра и спе-
ци ја ли зан та на по чет ку по је ди не ета пе спе ци ја ли за ци је и од го ва-
ра ју ћа ева лу а ци ја на кра ју те ета пе спе ци ја ли за ци је.

7. Деч ја не у ро ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је:
Спе ци ја ли за ци ја из деч је не у ро ло ги је оспо со бља ва ле ка ра за 

са мо ста лан спе ци ја ли стич ки струч ни рад из деч је не у ро ло ги је и 
учи га да овла да са вре ме ним ди јаг но стич ким ди сци пли на ма и ме-
то да ма ле че ња де це и омла ди не обо ле ле од не у ро ло шких бо ле сти. 
У то ку спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант тре ба у пот пу но сти да овла-
да во ђе њем бо ле сни ка са раз ли чи тим не у ро ло шким обо ље њи ма.

Глав не ди сци пли не спе ци ја ли за ци је из Деч је не у ро ло ги је 
и њи хо во тра ја ње:

Да би се спе ци ја ли зант оспо со био за са мо ста лан рад по треб-
но је да про ве де:

Деч ја не у ро ло ги ја  – 24 ме се ца
Адулт на не у ро ло ги ја  – 6 ме се ци
Пе ди ја три ја и нео на то ло ги ја  – 6 ме се ци
Деч ја пси хи ја три ја  – 2 ме се ца
Ак ти ван рад у ди јаг но стич ким ка би не ти ма и ла бо ра то ри ја-

ма  – 1 ме сец
Рад у ин сти ту ци ја ма од зна ча ја за Деч ју не у ро ло ги ју (мо ле ку-

лар на ге не ти ка, де чи ја не у ро хи рур ги ја, не у ро оф тал мо ло ги ја, ин-
фек тив не бо ле сти, де чи ја ор то пе ди ја, де чи ја фи зи ја три ја, итд.)  – 9 
ме се ци

Укуп но: 48 ме се ци
По ло ви ну ста жа из би ло ко је од по ме ну тих ди сци пли на спе-

ци ја ли зант мо же да оба ви и у сво јој ма тич ној ку ћи, уко ли ко има 
за мен то ре бар три спе ци ја ли сте из по ме ну тих обла сти ко ји су 
по себ но оспо со бље ни за рад са де цом. Из ово га се из у зи ма са мо 
24-оро ме сеч ни стаж ко ји спе ци ја ли зант мо ра да про ве де на Кли-
ни ци за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за де цу и омла ди ну.

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње сле де ћих ко ло кви ју ма:

Епи леп то ло ги ја
Не у ро ми шић не бо ле сти
Ме та бо лич ке бо ле сти
Не у роп си хо ло ги ја де тињ ства
Екс тра пи ра ми дал не бо ле сти
Це ре бро ва ску лар не бо ле сти
Ту мо ри мо зга и кич ме не мо жди не, гла во бо ље
По вре де мо зга и кич ме не мо жди не
Де та љан рас по ред тра ја ња спе ци ја ли за ци је Деч је не у ро ло ги-

је пре ма ра ни је на ве де ним обла сти ма
Обла сти Деч је не у ро ло ги је Пред ви ђе но вре ме
Про пе дев ти ка пре гле да 1 ме сец
Спе ци фич но сти раз вој не не у ро ло ги је 1 ме сец
Ди јаг но стич ке ме то де у деч јој не у ро ло ги ји 1 ме сец
Ур гент на деч ја не у ро ло ги ја 2 ме се ца
Це ре бро ва ску лар не бо ле сти 1 ме сец
Ту мо ри мо зга, фо кал не мо жда не ле зи је 2 ме се ца
Епи леп си је и срод на ста ња 4 ме се ца
Не у ро ми шић не бо ле сти 4 ме се ца
Екс тра пи ра ми дал на обо ље ња де це 1 ме сец
Де ми је ли на ци о не и за па љен ске бо ле сти CNS-а и PNS-а 3 ме се ца
Ме та бо ло па ти је  Кон ге ни тал не мал фор ма ци је 1 ме сец



Обла сти Деч је не у ро ло ги је Пред ви ђе но вре ме
Не у роп си хо ло шки по ре ме ћа ји 1 ме сец
Не у ро ло шке по сле ди це тра у ме CNS-а и PNS-а 1 ме сец
Ге не тич ко са ве то ва ње и пре на тал на ди јаг но сти ка у деч јој не-
у ро ло ги ји

1 ме сец

Укуп но 24 ме се ца

 
Де та љан рас по ред тра ја ња спе ци ја ли за ци је из Не у ро ло ги је од-
ра слих у окви ру спе ци ја ли за ци је из Деч је не у ро ло ги је

Пред ви ђе но вре ме

Епи леп то ло ги ја од ра слих 1 ме сец
Не у ро ми шић на обо ље ња од ра слих 1 ме сец
Екс тра пи ра ми дал на обо ље ња од ра слих 1 ме сец
Це ре бро ва ску лар не бо ле сти од ра слих 1 ме сец
Де мен ци је од ра слих  Спе ци фич но сти не у роп си хо ло шке про-
це не од ра слих

1 ме сец

Ур гент на не у ро ло ги ја од ра слих 1 ме сец
Укуп но 6 ме се ци

 
Де та љан рас по ред тра ја ња спе ци ја ли за ци је из Пе ди ја три је и 
Нео на то ло ги је у окви ру спе ци ја ли за ци је из Деч је не у ро ло ги је  
Обла сти пе ди ја три је од зна ча ја за деч јег не у ро ло га

Пред ви ђе но вре ме

Нео на то ло ги ја 2 ме се ца
Ур гент на пе ди ја три ја (је ди ни ца ин тен зив не не ге) 1 ме сец
Иму но ло шка, ен до кри но ло шка и ме та бо лич ка обо ље ња де це и 
омла ди не

3 ме се ца

Ди јаг но стич ке про це ду ре у свим на ве де ним обла сти ма 1 ме сец
Укуп но 7 ме се ци

 
Де таљ ни рас по ред спе ци ја ли за ци је на Деч јој пси хи ја-
три ји у окви ру спе ци ја ли за ци је из Деч је не у ро ло ги је  
Обла сти деч је пси хи ја три је

Пред ви ђе но вре ме

Спе ци фич но сти не у ро тич них обо ље ња код де це и адо ле сце на-
та, по ре ме ћа ји ис хра не, по ре ме ћа ја на ви ка и по на ша ња

1 ме сец

Спе ци фич но сти пси хо тич них обо ље ња код де це и адо ле сце на-
та  –

1 ме сец

Укуп но 2 ме се ца

Де таљ ни рас по ред ра да у ди јаг но стич ким ка би не ти ма и ла бо-
ра то ри ја ма у окви ру спе ци ја ли за ци је из Деч је не у ро ло ги је Ла-
бо ра то ри ја/ка би нет за

Пред ви ђе но вре ме

Елек тро ен це фа ло гра фи ју 5 да на
Елек тро ми о не у ро но гра фи ју 5 да на
Ево ци ра не по тен ци ја ле 5 да на
Хи сто хе ми ју и иму но ци то хе ми ју 5 да на
Не у ро ра ди о ло ги ју (на тив ни сним ци; не у ро сли ка ње: КТ,MR, 
MR ан ги о гра фи ја; кон тра сна сли ка ња)  –

5 да на

Ул тра звуч на ди јаг но сти ка (мо зак, крв ни су до ви, ми ши ћи)  – 5 да на
Укуп но 1 ме сец

Де таљ ни рас по ред ра да у ин сти ту ци ја ма од зна ча ја за Деч ју не-
у ро ло ги ју 
Област срод них ди сци пли на

Пред ви ђе но вре ме

Молекуларна генетика неуролошких болести развојног доба, 
генетичко саветовање и пренатална дијагностика

3 ме се ца

Деч ја не у ро хи рур ги ја 2 ме се ца
Не у ро оф тал мо ло ги ја 1 ме сец
Ин фек тив не бо ле сти (ак це нат на ин фек ци ја ма CNS-а иPNS-а) 2 ме се ца
Деч ја ото ри но ла рин го ло ги ја 15 да на
Деч ја фи зи ја три ја 15 да на
Укуп но 9 ме се ци

Ка та лог ве шти на

 – овла да ва ње тех ни ком не у ро ло шког пре гле да но во рон ђен че-
та, ма лог де те та и од ра слог де те та,

 – овла да ва ње тех ни ком пре гле да функ ци је по је ди них под си-
сте ма нер вног си сте ма у окви ру од ре ђе них па то ло шких ста ња,

 – пре глед кра ни јал них не ра ва,
 – пре глед пе ри фер них не ра ва,
 – пре глед не у ро ми шић ног си сте ма,
 – пре глед пи ра ми дал ног си сте ма, свих фи зи о ло шких и па то-

ло шких ре флек са,

 – пре глед це ре брал ног си сте ма,
 – про це на го во ра, пи са ња, чи та ња и ра чу на ња,
 – пре глед прак си је и гно зи је,
 – пре глед по ло жа ја и хо да,
 – пре глед сен зи би ли те та,
 – про це на мен тал них спо соб но сти,
 – пре по зна ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них по ре ме ћа ја 

све сти у ра зним уз ра сти ма де те та,
 – спе ци фич но сти не у ро ло шког на ла за у по је ди ним ста ро-

сним гру па ма де це: одој че та, ма ње и од ра сли је де це,
 – овла да ва ње тех ни ком лум бал не пунк ци је, Кве кен ште тов 

оглед,
 – да ва ње ле ко ва ин тра те кал но,
 – овла да ва ње тех ни ком пси хи ја триј ског ин тер вјуа и тех ни-

ком пре гле да де те та и адо ле сцен та  – пси хи ја триј ског бо ле сни ка. 
Узи ма ње анам не зе и при каз пси хич ког ста ту са. Раз ли ко ва ње не у-
ро ло шких бо ле сти од пси хо ге них ста ња ко ја их ими ти ра ју у де це 
и адо ле сце на та,

 – овла да ва ње тех ни ком те ста ин те ли ген ци је, ми ни мен тал 
ска ле, не у роп си хо ло шке про це не ког ни тив них функ ци ја и пси хо-
со ци јал ног функ ци о ни са ња,

 – оспо со бља ва ње за уче шће у суд ској екс пер ти зи  – не у ро ло-
шкој и пси хи ја триј ској (прак тич но: на од ре ђе ном бо ле сни ку  – де-
те ту или адо ле сцен ту, или на осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је),

 – оспо со бља ва ње за при ме ну фар ма ко те ра пи је не у ро ло шких 
бо ле сни ка  – де це свих уз ра ста, укљу чу ју ћи и адо ле сцен те,

 – упо зна ва ње са прак тич ним из во ђе њем и спе ци фич но сти ма 
не у ро ра ди о ло шких, не у ро фи зи о ло шких, не у ро хе миј ских и не у ро-
и му но ло шких ис пи ти ва ња де це и адо ле сце на та обо ле лих од не у-
ро ло шких бо ле сти,

 – упу ћи ва ње у ин тер пре та ци ју не у ро ра ди о ло шких, не у ро фи-
зи о ло шких, не у ро хе миј ских и не у ро и му но ло шких, хи сто па то ло-
шких (хи сто хе миј ских, иму но ци то хе миј ских) на ла за де це и адо ле-
сце на та обо ле лих од не у ро ло шких бо ле сти,

 – оспо со бља ва ње за из во ђе ње тех ни ка ис пи ти ва ња оштри не 
ви да, ши ри не вид ног по ља и мо ти ли те та бул бу са у деч јем уз ра сту,

 – обу ка за ко ри шће ње оф тал мо ско па и са мо стал ни пре глед 
оч ног дна,

 – упо зна ва ње са елек тро ди јаг но стич ким ме то да ма у оф тал-
мо ло ги ји: ERG, елек тро ни стаг мо гра фи ја,

 – упо зна ва ње са не у ро фи зи о ло шким тех ни ка ма, ин ди ка ци ја-
ма за њих и ту ма че њем ре зул та та ( EEG, EMNG),

 – упо зна ва ње са тех ни ка ма ис пи ти ва ња ве сти бу ла ри са и 
ауди о ме три јом,

 – упо зна ва ње са прин ци пи ма и ме то до ло ги јом пре гле да ево-
ци ра них по тен ци ја ла,

 – упо зна ва ње са опре мом за ре а ни ма ци ју и тех ни ком упо тре-
бе. Упо зна ва ње са опре мом у је ди ни ци ин тен зив не не ге и тех ни-
ком ње не упо тре бе,

 – упо зна ва ње са свим по ступ ци ма у за шти ти од ши ре ња за-
ра зних бо ле сти,

 – упо зна ва ње са ме то да ма ди јаг но сти ке, те ра пи је и ре ха би-
ли та ци је за ра зних бо ле сни ка, са по себ ним ак цен том на обо ље ња 
са не у ро ло шким по ре ме ћа ји ма и на ур гент ним ста њи ма.

8. Деч ја и адо ле сцент на пси хи ја три ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја из деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је тра
је 4 го ди не и од ви ја се на кли ни ка ма, ин сти ту ти ма, бол ни ца ма, 
оде ље њи ма за пси хи ја три ју и де чи ју пси хи ја три ју здрав стве них 
цен та ра и при дис пан зе ри ма за мен тал но здра вље до мо ва здра вља 
ко је од ре ђу је Ми ни стар ство за здра вље као мен тор ске, од но сно 
ре фе рент не уста но ве за ову вр сту струч не ак тив но сти.

У уста но ва ма ван Ме ди цин ског фа кул те та кан ди дат мо
же да оба ви део спе ци ја ли стич ког ста жа у тра ја њу до 12 ме се
ци (1 го ди на) на ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма и оде ље њи ма ко ји 
ис пу ња ва ју за ко ном од ре ђе не кри те ри ју ме и то пре све га струч не, 
про стор не, ка дров ске и дру ге усло ве. Тај део кру же ња се од но си 
на пси хи ја три ју од ра слих, деч ју не у ро ло ги ју и пе ди ја три ју. Шеф 
та квог оде ље ња би тре ба ло да бу де спе ци ја ли ста пси хи ја тар, пе-
ди ја тар или деч ји не у ро лог са нај ма ње пет го ди на спе ци ја ли стич-
ког ста жа у прак си и мо же да во ди исто вре ме но нај ви ше два кан-
ди да та на спе ци ја ли за ци ји.



Дру ги део спе ци ја ли за ци је у тра ја њу од 36 ме се ца (ис
кљу чи во деч ја и адо ле сцент на пси хи ја три ја) оба ве зно се од ви
ја на на став ним ба за ма Ме ди цин ског фа кул те та, пре ма рас по-
ре ду ко ји за јед но пра ви кан ди дат и глав ни мен тор спе ци ја ли зан та 
са пред ви ђе ном оба ве зном ро та ци јом уну тар уста но ва и ро та ци-
јом из ме ђу уста но ва на став них ба за фа кул те та.

Про фил спе ци ја ли за ци је деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је

Спе ци ја ли за ци ја деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је зах те ва 
по се до ва ње оп се жних зна ња и ве шти на ко је су нео п ход не за пре по-
зна ва ње, ле че ње, убла жа ва ње и пре вен ци ју мен тал них бо ле сти или 
по ре ме ћа ја код де це и адо ле сце на та. Спе ци јал ност та ко ђе укљу чу-
је по треб на зна ња ко ја се од но се на раз ли ко ва ње пси хо па то ло ских 
симп то ма код мла дих у раз во ју од симп то ма код од ра слих осо ба.

Ова се спе ци ја ли за ци ја фо ку си ра на бол нич ку и ван бол нич ку 
пси хи ја триј ску за шти ту де це и адо ле сце на та, као на и ис пи ти ва-
ње, ди јаг но сти ко ва ње и ле че ње раз ли чи тих пси хи ја триј ских ста-
ња код де це и адо ле сце на та  – пре ма ва же ћим ин тер на ци о нал ним 
пси хи ја триј ским кла си фи ка ци о ним си сте ми ма.

Спе ци ја ли ста деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је

Спе ци ја ли ста деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је мо ра да има 
раз ви је не спо соб но сти ко му ни ка ци је и етич ки ис прав не ста во ве. Ње-
го во нај моћ ни је ди јаг но стич ко сред ство у пси хи ја триј ској ди јаг но-
сти ци и те ра пи ји је иди ви ду а лан при ступ ко ји под ра зу ме ва сле де ће:

 – по зи ти ван, отво рен и искрен од нос пре ма де ци, адо ле сцен-
ти ма и њи хо вим ро ди те љи ма у раз ли чи тим си ту а ци ја ма,

 – отво ре не и по у зда не кон так те са па ци јен ти ма и осо бљем 
(ко ји се до не кле мо гу на у чи ти из те о ри је, али се ве ћи ном раз ви ја ју 
кроз прак тич ни тре нинг ко ји је су пер ви зи ран од стра не ис ку сних 
струч ња ка),

 – до вољ но зна ња о свом соп стве ном пси хо ло шком функ ци о-
ни са њу, што је нео п ход но у ра ду са мла дим па ци јен ти ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма.

Спе ци ја ли ста деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је:
 – ис пи ту је, ди јаг но сти ку је и ле чи раз ли чи те пси хи ја триј ске 

по ре ме ћа је код де це и адо ле сце на та,
 – уче ству је у трет ма ну по ре ме ће них по ро дич них од но са ко ји 

још ни су до ве ли до на стан ка озбиљ них пси хи ја триј ских симп то ма,
 – са ве ту је по ро ди це о од га ја њу де це и да је по др шку ро ди-

тељ ству,
 – спро во ди ис тра жи ва ња ко ја су нео п ход на слу жба ма со ци-

јал не за шти те и прав ног си сте ма,
 – ра ди на пре вен ци ји и ра ном от кри ва њу де це са ри зи ком  – 

ко ји је за сно ван на по зна ва њу нор мал ног раз во ја де це и адо ле сце-
на та. Пре вен тив не ак тив но сти се оства ру ју у са рад њи са дру гим 
слу жба ма у дру штве ној за јед ни ци ко је се бри ну о де ци.

Уну тра шња и спо ља шња са рад ња

Уну тра шња са рад ња под ра зу ме ва са рад њу са спе ци ја ли сти-
ма пе ди ја три је, деч је не у ро ло ги је и пси хи ја три је. Спо ља шња са-
рад ња се од но си на са рад њу са шко лам, слу жбе со ци јал не за шти те 
де це и ин сти ту ци ја ма прав ног си сте ма.

Про ве ра зна ња

Текућа провера знања

Ра ди омо гу ћа ва ња од го ва ра ју ћег ква ли те та спе ци ја ли за ци је, 
про ве ра ва се сте че но зна ње и спо соб но сти спе ци ја ли за на та кроз 
трај ни над зор и по вре ме не про ве ре  – ко ло кви ју ме. Ко ло кви ју ми се 
из во де по за вр ше ној еду ка ци ји по по је ди ним оде ље њи ма и за вр-
шног де ла еду ка ци је. Сем ко ло кви ју ма у окви ру по је ди нач ног ра да 
у ор га ни за ци о ној је ди ни ци мо ра би ти из ве ден нај ма ње је дан при каз 
бо ле сни ка. Пи са ње члан ка и њи хо во пу бли ко ва ње је фа кул та тив но.

У то ку спе ци ја ли за ци је се по ла же пет оба ве зних и пет фа кул-
та тив них ко ло кви ју ма:

 – Ме ди цин ска пси хо ло ги ја, пси хо па то ло ги ја и фе но ме но ло ги ја, 
 – Ди јаг но стич ке про це ду ре
 – Осно ве не у роп си хо ло ги је
 – Би о ло шка со ци о ди нам ска и пси хо ди нам ска пси хи ја три ја

 – Раз вој ни по ре ме ћа ји
 – Пси хо тич ни по ре ме ћа ји
 – Би о ло шке те ра пиј ске ме то де
 – Пси хо те ра пи ја
 – Фо рен зич ка пси хи ја три ја
Пре вен тив на пси хи ја три ја.

Зна ња, ве шти не и про фе си о нал на усме ре ња
Спе ци ја ли ста деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је тре ба да:
А Поседује одговарајућа знања и вештине:
 – на ко ји на чин кон сти ту ци ја, бо ле сна ста ња, со ци јал но при-

ла го ђа ва ње ро ди те ља и фак то ри со ци јал не сре ди не-ути чу на фи-
зич ки, емо ци о нал ни, ин те лек ту ал ни и со ци јал ни раз вој де те та,

 – о пси хо па то ло ги ји де це и адо ле сце на та,
 – о пси хо те ра пи ји де це, адо ле сце на та и њи хо вих по ро ди ца, 
 – о стра те ги ја ма пси хо фар ма ко ло шког трет ма на,
 – о стра те ги ја ма пси хо со ци јал ног и пе да го шког трет ма на;
Б Поседује одговарајућа знања и искуство о:
 – ути ца ју ра зних со мат ских ста ња и не у ро ло шких бо ле сти на 

на ста нак пси хич ких по ре ме ћа ја у де це,
 – нај ва жни јим оп штим пси хи ја триј ским по ре ме ћа ји ма и зло-

у по тре би суп стан ци ја од ра слих и њи хо вом трет ма ну,
 – ме то да ма пси хо ло шког ис пи ти ва ња,
 – о ор га ни за ци ји школ ског прав ног и си сте ма со ци јал не за-

шти те;
Ц Упознат са:
 – ор га ни за ци јом и ме то да ма фо рен зич ке пси хи ја три је,
 – ор га ни за ци јом здрав стве них слу жби у дру штве ној за јед ни-

ци ко је се од но се на по пу ла ци ју мла дих;
Д Током специјализације дечји психијатар даље учи:
 – да по ста вља не за ви сне и етич ки ис прав не од лу ке,
 – у ци ље ви ма оп ште здрав стве не по ли ти ке и њи хо вим при о-

ри те ти ма,
 – о ме сту деч јег пси хи ја тра у ти му струч ња ка ко ји се ба ве ор-

га ни за ци јом, пла ни ра њем и уна пре ђе њем ра да,
 – да стек не увид у во де ћу уло гу ле ка ра у окви ру ти ма струч-

ња ка, уз раз вој кри тич ког од но са пре ма соп стве ном ра ду и ра ду 
ти ма струч ња ка,

 – да стек не до вољ но зна ња о раз ли чи тим пре вен тив ним ак-
тив но сти ма ко је ће као во де ћи члан ти ма пре но си ти и оста лим 
чла но ви ма.

До дат на еду ка ци ја и тре нинг

1. До дат на еду ка ци ја у обла сти ма пе ди ја три је и пси хи ја три је 
од ра слих би тре ба ло да деч јем пси хи ја тру омо гу ће по зна ва ње нај-
че шћих со мат ских бо ле сти у де це и нај че шћих мен тал них по ре ме-
ћа ја (и зло у по тре бе суп стан ци ја) од ра слих.

Спе ци фич ни ци ље ви 

У дечјој и адолесцентној психијатрији

Специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије мора бити
способан да испитује, дијагнастикује и лечи следећа стања:

 – од сту па ња од нор мал ног пси хо мо тор ног раз во ја укљу чу ју-
ћи и спе ци фич не раз вој не по ре ме ћа је,

 – про бле ме ве зи ва ња и емо ци о нал не про бле ме одој ча ди и 
ма ле де це,

 – по ре ме ћа је ко ји на ста ју као по сле ди ца де фи ци та у ин те лек-
ту ал ном функ ци о ни са њу,

 – пер ва зив не раз вој не по ре ме ћа је,
 – по ре ме ћа је па жње са хи пе рак тив но шћу,
 – агре сив но и им пул зив но по на ша ње де це и адо ле сце на та,
 – Ти ко ве и Gil les de la To u ret te син дром, 
 – оп се сив но ком пул зив не по ре ме ћа је,
 – раз ли чи те емо ци о нал не по ре ме ћа је у де тињ ству и адо ле-

сцен ци ји,
 – анк си о зне по ре ме ћа је у де тињ ству,
 – де пре си је и дру ге афек тив не по ре ме ћа је у де тињ ству и адо-

ле сцен ци ји
 – су и ци дал но по на ша ње,
 – по ре ме ћа је ис хра не укљу чу ју ћи ано рек си ју и бу ли ми ју,
 – пси хо со мат ске по ре ме ћа је,
 – пси хо зе у де тињ ству и адо ле сцен ци ји,



 – по ре ме ћа је по на ша ња,
 – пси хо ло шке аспек те кри ми нал ног по на ша ња у де тињ ству,
 – кри зне ре ак ци је у де тињ ству,
 – ма ни фе ста ци је ПТСП код де це и омла ди не укљу чу ју ћи 

ими гра ци ју и про бле ме у из бе гли штву,
 – зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це и омла ди не,
 – ан ти со ци јал но по на ша ње и зло у по тре ба ПАС,
 – по ре ме ћа ји лич но сти код ста ри јих ти неј џе ра.
Специјалиста дечје психијатрије мора да поседује следећа

знања о:
 – ети о ло ги ји мен тал них по ре ме ћа ја са ана ли зом зна ча ја би о-

ло шких, пси хо ло шких и со ци јал них фак то ра, 
 – епи де ми о ло ги ји мен тал них по ре ме ћа ја де це и адо ле сце на та,
 – струк ту ри, би о хе ми ји, фи зи о ло ги ји и на чи ну функ ци о ни-

са ња ЦНС-а,
 – спе ци фич но сти при ме не пси хо фар ма ка код де це и адо ле-

сце на та,
 – при ме ни за ко на у здрав стве ној за шти ти, со ци јал ној за шти-

ти и код де це са по себ ним по тре ба ма, 
 – зна ча ју ими гра ци је и из бе гли штва на мен тал но здра вље де-

це и мла дих,
 – ад ми ни стра тив ним про це ду ра ма ко је се при ме њу ју у здрав-

стве ним уста но ва ма.
Посебне вештине дечјег и адолесцентног психијатра:
 – узи ма ње раз вој не пси хи ја триј ске анам не зе,
 – са ве то ва ње,
 – про це на пси хо мо тор ног раз во ја но во ро ђен че та, ма лог де те-

та и де те та школ ског уз ра ста,
 – про це на пси хич ког ста ту са ма лог де те та, де те та школ ског 

уз ра ста и адо ле сцен та,
 – про це на ри зи ка од су и ци да,
 – ко ри шће ње спе ци фич них ска ла и струк ту ри са них ин тер-

вјуа у деч јој и адо ле сцент ној пси хи ја три ји,
 – ко ор ди на ци ја ра да ти ма и во ђе ње трет ма на уз са рад њу са 

свим осо ба ма ко је су у кон так ту са де те том и адо ле сцен том,
 – да ва ње ин фор ма ци ја, са ве та и по др шке па ци јен ти ма и по-

ро ди ци,
 – пси хо те ра пи ја (псхо ди нам ска, би хеј ви ор или ког ни тив на, 

ин ди ви ду ал на-груп на, по ро дич на, итд.) ,
 – пси хо фар ма ко те ра пи ја,
 – трет ман лак ших со мат ских по ре ме ћа ја у де це и мла дих,
 – во ђе ње спе ци фич не ме ди цин ске до ку мен та ци је и пи са ње 

из ве шта ја,
 – са рад ња са оста лим ме ди цин ским слу жба ма, слу жба ма со-

ци јал не за шти те, итд.,
 – про це на ве за на за зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це, 
 – да ва ње екс перт ских ми шље ња на зах тев су да.

У пси хи ја три ји од ра слих

То ком спе ци ја ли за ци је деч ји пси хи ја тар би тре ба ло да уче-
ству је у ди јаг но сти ко ва њу и трет ма ну сле де ћих ста ња у од ра сли-
ха е ме ћа ја, гла во бо ља...).

 – упо зна је се са те ра пиј ским по ступ ци ма ко ји се упо тре бља-
ва ју у ле че њу гра нич них ста ња из ме ђу де чи је пси хи ја три је и де чи-
је не у ро ло ги је и њи хо вом прак тич ном при ме ном,

 – упо зна је се са не у ро фи зи о ло шким ди јаг но стич ким по ступ-
ци ма и њи хо вом при ме ном у деч јој пси хи ја три ји.

Оп шти аспек ти тре нин га у окви ру спе ци ја ли за ци је из деч је  
и адо ле сцент не пси хи ја три је

Селекција кандидата за ову специјализацију

По себ но фор ми ра на ко ми си ја од ре но ми ра них струч ња ка ће 
на кон ин тер вјуа са кан ди да том за ин те ре со ва ним за спе ци ја ли за-
ци ју из деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је да ти ми шље ње о ње-
го вој по доб но сти за ову спе ци ја ли стич ку гра ну. Ова се лек ци о на 
про це ду ра мо ра би ти тран спа рент на.

Структура специјализације (трајање)

Спе ци ја ли за ци ја деч је и адо ле сцент не пси хи ја три је тра је 
укуп но 4 го ди не (48 ме се ци). Вре ме про ве де но на спе ци ја ли за ци ји 
би се по де ли ло на сле де ћи на чин

А) ОСНОВ НИ ПРО ГРАМ – МО ДУЛ 1 (36 ме се ца)
ВАНБОЛНИЧКА ПСИХИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА деце и

омладине – 12 месеци
АМ БУ ЛАНТ НИ ТРЕТ МАН  – 6 ме се ци
ДНЕВ НА БОЛ НИ ЦА ЗА ДЕ ЦУ  – 3 ме се ца
ДНЕВ НА БОЛ НИ ЦА ЗА АДО ЛЕ СЦЕН ТЕ  – 3 ме се ца
БОЛ НИЧ КА ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКА ЗА ШТИ ТА де це и 

омла ди не – 18 ме се ци
ИН ТЕН ЗИВ НИ ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКИ ТРЕТ МАН ДЕ ЦЕ
ИН ТЕН ЗИВ НИ ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКИ ТРЕТ МАН АДО ЛЕ-

СЦЕ НА ТА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ У КРИ ЗИ
НЕ У РО ЛО ГИ ЈА РАЗ ВОЈ НОГ ДО БА – 3 ме се ца
ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА – 3 ме се ца
Б) КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НИ ПРО ГРАМ на ста вак МО ДУЛ 2 

(12 ме се ци)
ПСИ ХО ТЕ РА ПИЈ СКИ ПО СТУП ЦИ – 4 ме се ца
ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈА ОД РА СЛИХ – 4 ме се ца
ФО РЕН ЗИЧ КА ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈА – 2 ме се ца
ЛЕ ЧЕ ЊЕ БО ЛЕ СТИ ЗА ВИ СНО СТИ – 2 ме се ца

Про грам спе ци ја ли за ци је

Про грам спе ци ја ли за ци је об у хва та два де ла
А) те о риј ски тре нинг
Б) прак тич ни тре нинг

А) Те о риј ски тре нинг

Овај тре нинг укљу чу је 720 са ти струк ту ри са ног уче ња то ком 
3,0 го ди не про ве де не у ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве ис кљу чи во деч-
јом и адо ле сцент ном пси хи ја три јом (око 240 са ти го ди шње). Ова 
вр ста тре нин га се спро во ди кроз:

 – ре дов но кли нич ко уче ње ко је је ин те гри са но у сва ко днев ни 
кли нич ки рад (нпр. при ка зи слу ча је ва, рас пра вља ње о кла си фи ка-
ци ји); за овај вид уче ња пред ви ђе но је 120 са ти го ди шње, тј. 3 са та 
не дељ но),

 – фор мал не се ми на ре (ко ји ни су укљу че ни у нор ма лан кли-
нич ки рад  – при бли жно 60 са ти го ди шње). 

 – По ну ђе не те ме се ми на ра би би ле сле де ће:
 – раз вој де це и адо ле сце на та (фи зич ки, не у ро ло шки и пси хо-

со ци јал ни) 
 – Кли нич ки син дро ми,
 – ева лу а ци ја (укљу чу ју ћи пси хо па то ло ги ју, анам не зу, по сма-

тра ње по на ша ња, тех ни ке екс пло ра ци је),
 – раз ма тра ње тер ми на/ста ња пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја у 

де тињ ству и мла до сти укљу чу ју ћи по ста вља ње пла на ле че ња,
 – тех ни ке пси хо ло шког ис пи ти ва ња и про це на ди јаг но стич-

ког ма те ри ја ла,
 – Па то ге не за, па то ло ги ја и ди фе рен ци јал на ди јаг но за пси хо-

со мат ских, пси хи ја триј ских и не у ро ло шких кли нич ких сли ка,
 – ин ди ка ци је и пси хо те ра пиј ске тех ни ке,
 – кри зне ин тер вен ци је,
 – пре вен ци ја, ре ха би ли та ци ја, са ве то ва ње,
 – по ро дич но функ ци о ни са ње,
 – пси хо те ра пи ја за гру пе, по је дин це или по ро ди це пре ма пси-

хо а на ли тич ким/ди нам ским, би хеј ви о рал но/ког ни тив ним или си-
стем ским ме то да ма,

 – пси хо фар ма ко те ра пи ја,
 – ин тер пре та ци ја ди јаг но стич ких ла бо ра то риј ских ана ли за,
 – ле гал на, етич ка и про фе си о нал на пи та ња у пси хи ја три ји и 

пси хо те ра пи ји (до ку мен та ци ја, од нос ле кар-па ци јент, про фе си о-
нал на тај на, итд.,

 – здрав стве на ад ми ни стра ци ја, ме наџ мент и еко но ми ја, 
 – фо рен зич ки из ве штај,
 – но ви ја до стиг ну ћа у гра на ма ко је су ком пле мен тар не са 

деч јом и адо ле сцент ном пси хи ја три јом (пе ди ја три ја, пси хи ја три ја 
од ра слих, пси хо ло ги ја).

Б) Прак тич ни тре нинг

Тре нинг мо ра да укљу чи, уз ре до ван кли нич ки рад и сле де ће:
 – кли нич ку су пер ви зи ју ко ја је ин те грал ни део це ло куп ног 

прак тич ног тре нин га и
 – кли нич ку са рад њу са ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма и струч-

ња ци ма (li a i son пси хи ја три ја),



 – 60 су пер ви зи ра них и до ку мен то ва них ева лу а ци ја ко је узи-
ма ју у об зир би о ло шко-со мат ске, пси хо ло шке и пси хо ди нам ске 
фак то ре, ди јаг но стич ку кла си фи ка ци ју, по ро дич не, епи де ми о ло-
шке и со цио-кул тур не фак то ре,

 – ин ди ви ду ал них (220 са ти) или груп них (70 дво ча сов них) 
са мо-ис ку стве них се си ја,

 – 3 до ку мен то ва на и до вр ше на пси хо те ра пиј ска трет ма на 
(сва ки по 60 са ти) ма лог де те та (уз раст до 6 го ди на), школ ског де-
те та и адо ле сцен та. Кон ти ну и ра на су пер ви зи ја се оба вља на кон 
сва ког са та,

 – су пер ви зи ра но ис ку ство у по ро дич ној те ра пи ји (10 са ти), 
кри зним ин тер вен ци ја ма (10 са ти) и су пор тив ној те ра пи ји (8 са ти),

 – 10 су пер ви зи ра них фо рен зич ких из ве шта ја,
 – нај ма ње 100 па ци је на та об ра ђе них ди јаг но стич ки, ето па то-

ге нет ски, прог но стич ки и те ра пиј ски,
 – 50 де жур ста ва у деч јој пси хи ја три ји.

ОБИМ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ  
МО РА СА ВЛА ДА ТИ ДО КРА ЈА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

У окви ру на ци о нал ног про гра ма за спе ци ја ли за ци ју из деч је 
и адо ле сцент не пси хи ја три је ко ји је пре зен то ван у од го ва ра ју ћем 
за ко ну и пра вил ни ку о спе ци ја ли за ци ја ма по сто ји за јед нич ка осно-
ва ба зич них зна ња и ве шти на ко ја се зах те ва ју за све кан ди да те на 
спе ци ја ли за ци ји из деч је пси хи ја три је. За јед нич ке осно ве су оба ве-
зне и укљу чу ју спе ци ја ли стич ки стаж у бол нич ким уста но ва ма ко је 
про во де крат ке, сред ње и ду го трај не хо спи та ли за ци је, за тим у ван-
бол нич ким уста но ва ма (по ли кли ни ке, днев ни цен три, дис пан зе ри 
за мен тал но здра вље и др.), li a i son и кон сул та тив ној пси хи ја три ји.

Еду ка ци ја из де чи је и адо ле сцент не пси хи ја три је та ко ђе је 
део за јед нич ких осно ва. Спе ци ја ли стич ки стаж тре ба да об у хва ти 
оп шту де чи ју и адо ле сцент ну пси хи ја три ју, пси хи ја триј ске аспек-
те бо ле сти за ви сно сти, ин тер вен ци је у кри зним ста њи ма, пси хи ја-
три ју од ра слог до ба, фо рен зич ку пси хи ја три ју.

 – Мо ра се упо зна ти са те о рет ским осно ва ма и зна њи ма стру-
ке и овла да ти по треб ним зна њи ма из раз ли чи тих под руч ја де чи је 
и адо ле сцент не пси хи ја три је: мен тал не ре тар да ци је, по ре ме ћа ји 
пси хич ког раз во ја, по ре ме ћа ји по на ша ња и емо ци ја са по чет ком 
обич но у де тињ ству и адо ле сцен ци ји, схи зо фре ни ја и дру ги пси-
хо тич ни по ре ме ћа ји, афек тив ни по ре ме ћа ји, анк си о зни по ре ме-
ћа ји, со ма то форм ни по ре ме ћа ји, ди со ци ја тив на ста ња, сек су ал ни 
по ре ме ћа ји и по ре ме ћа ји сек су ал ног иден ти те та, по ре ме ћа ји ис-
хра не, по ре ме ћа ји спа ва ња, по ре ме ћа ји кон тро ле им пул са, по ре-
ме ћа ји при ла го ђа ва ња и ре ак ци је стре са, по ре ме ћа ји лич но сти, 
по ре ме ћа ји по ве за ни са упо тре бом раз ли чи тих суп стан ци, као и 
за ви сност и зло у по тре ба суп стан ци, пси хич ки по ре ме ћа ји као по-
сле ди ца оп штег со мат ског ста ња, ур гент на ста ња у де чи јој пси хи-
ја три ји, епи леп си је и гра нич на не у ро ло шка ста ња, област пре вен-
ти ве и мен тал не хи ги је не;

 – мо ра на у чи ти и овла да ти тех ни ком пси хи ја триј ског ин тер-
вјуа и ди јаг но стич ким тех ни ка ма, ди фе рен ци јал но ди јаг но стич-
ким по ступ ци ма из обла сти пси хи ја три је и из дру гих гра нич них 
обла сти (не у ро ло ги ја, оф тал мо ло ги ја, ото ри но ла рин го ло ги ја, ин-
тер на ме ди ци на, од но сно пе ди ја три ја);

 – мо ра оба ви ти:
 – 60 усме них пси хи ја триј ских анам не за де це и омла ди не, 
 – 30 пси хи ја триј ских ди јаг но стич ких об ра да од ра слих,
 – 10 не у ро ло шких ди јаг но стич ких об ра да де це и мла дих,
 – нај ма ње по 3 слу ча ја це ло куп не об ра де осо ба са мен тал ном 

ре тар да ци јом, раз вој ним по ре ме ћа ји ма де це и омла ди не, емо ци о-
нал ним по ре ме ћа ји ма спе ци фич ним за де тињ ство, схи зо фре ном 
или афек тив ном пси хо зом, анк си о зно шћу или кри зним ста њем, 
де пре си јом, по ре ме ћа ји ма ис хра не, бо ле сти ма за ви сно сти  – укуп-
но 40 слу ча је ва це ло ви те об ра де,

 – мо ра се оспо со би ти за при ме ну зна ња и ре зул та та ра да кли-
нич ких пси хо ло га, њи хо вих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка,

 – мо ра оба ви ти 30 кон сул та ци ја са кли нич ким пси хо ло гом,
 – мо ра се оспо со би ти за раз у ме ва ње и ко ри шће ње ре зул та та 

од ре ђе них, не у ро фи зи о ло шких пре гле да, не у роп си хо ло шких ис-
пи ти ва ња и те сти ра ња, елек тро ен це фа ло гра фи је, од го ва ра ју ћих 
ренд ген ских, ну кле ар но ме ди цин ских и маг нет но ре зо нант них 
пре гле да, као и ла бо ра то риј ских ана ли за, 

 – мо ра оба ви ти 30 кон сул та ци ја са од го ва ра ју ћим спе ци ја ли-
стом у окви ру кон сул та тив не пси хи ја три је,

 – мо ра овла да ти по себ ним зна њи ма и ве шти на ма из обла сти 
би о ло шких (ме ди ка мен то зне, не у роп си хо ло шке) те ра пиј ских ме-
то да у пси хи ја три ји,

 – мо ра оба ви ти 60 пси хо фар ма ко те ра пиј ских об ра да,
 – мо ра овла да ти по себ ним зна њи ма и ве шти на ма из пси хо те-

ра пиј ских ме то да  – ин ди ви ду ал не, по ро дич не и груп не (пси хо ди-
нам ска, би хеј ви о рал на, ког ни тив на, су пор тив на, крат ка ди нам ска 
пси хо те ра пи ја, осно ве ду бин ске пси хо те ра пи је, ре лак са циј ске тех-
ни ке),

 – мо ра оба ви ти:
 – 20 слу ча је ва су пор та тив не те ра пи је,
 – 10 слу ча је ва ког ни тив не те ра пи је,
 – 6 слу ча је ва би хеј ви о рал не те ра пи је,
 – во ђе ње 3 гру пе,
 – уче ство ва ње у ти му код 3 по ро дич не те ра пи је,
 – 100 са ти су пер ви зи је пси хо те ра пиј ског ра да,
 – мо ра овла да ти по себ ним зна њи ма из обла сти со ци о ди на ми-

ке и со ци о те ра пи је, оспо со би ти се за ак тив но уче ство ва ње у ра ду 
те ра пиј ских за јед ни ца, гру па у клу бо ви ма и слу жби за јед ни це,

 – мо ра уче ство ва ти у 3 раз ли чи те те ра пиј ске за јед ни це,
 – мо ра се упо зна ти са осно ва ма и ме то да ма ис тра жи вач ког 

ра да у пси хи ја три ји,
 – мо ра уче ство ва ти у 2 на уч на ис тра жи ва ња или у кон тро ли-

са ним ис тра жи вач ким кли нич ким сту ди ја ма,
 – мо ра се оспо со би ти за пре но ше ње по треб них пси хи ја триј-

ских зна ња дру гим чла но ви ма струч не гру пе,
 – мо ра се на у чи ти да ин те гри ше и прак тич но упо тре би усво-

је на зна ња и ве шти не и да се оспо со би за уче ство ва ње у те ра пиј-
ској рад ној гру пи.

ДЕ ТА ЉАН СА ДР ЖАЈ ПО ЈЕ ДИ НИХ ДЕ ЛО ВА  
ИЗ ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈЕ

Деч ја и адо ле сцент на пси хи ја три ја (бол нич ко ле че ње)

Спе ци ја ли зант усва ја те о рет ска и прак тич на зна ња:
 – нор мал ни раз вој де це и адо ле сце на та (фи зич ки, не у ро ло-

шки, пси хо со ци јал ни раз вој, пси хо со мат ска ме ди ци на),
 – кли нич ких син дро ма са освр том на тер ми не/ста ња пси хи ја-

триј ских бо ле сти и по ре ме ћа ја у ра ном де тињ ству, школ ском до бу 
и мла до сти укљу чу ју ћи и те ра пиј ски план за исте,

 – ева лу а ци је (пси хо па то ло ги је, анам не зе, оп сер ва ци је по на-
ша ња, тех ни ке екс пло ра ци је),

 – из осно ва де чи је пси хи ја три је (пси хо па то ло ги ја, фе но ме но-
ло ги ја), са ори јен та ци о ним и кла сич ним пси хи ја триј ским ин тер-
вју ом и са кре и ра њем пси хи ја триј ског ста ту са,

 – из на че ла и прак тич ног из во ђе ња хо спи та ли за ци је де це и 
омла ди не са пси хи ја триј ским по ре ме ћа ји ма (као и са за кон ским од-
ред ба ма у ве зи хо спи та ли за ци је и ле че ња про тив во ље бо ле сни ка),

 – из ди јаг но стич ких по сту па ка и кли нич ких пси хо ло шких 
зна ња, ко ја се од но се на ур гент на и дру га ста ња у де чи јој пси хи ја-
три ји, као и из ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ких по сту па ка, ко ји се 
од но се на гра нич на ста ња са дру гим ме ди цин ским на у ка ма,

 – са основ ном ор га ни за ци јом и ше мом акут ног и ин тен зив-
ног бол нич ког ле че ња пси хич ких по ре ме ћа ја, са ра дом у пси хи-
ја триј ском струч ном рад ном ти му, са са рад њом са ро ди те љи ма/
ста ра те љи ма, род би ном и дру гим зна чај ним осо ба ма из око ли не 
бо ле сни ка, као и са кон фе рен ци ја ма и при ка зи ма слу ча је ва бо ле-
сни ка,

 – са осно ва ма и спе ци фич но сти ма исто риј ске и са вре ме не 
пси хо фар ма ко те ра пи је, ње ним би о ло шким осно ва ма, да се оспо-
со би за ње ну при ме ну и пла ни ра ње. Упо зна је се и са дру гим по-
моћ ним или до дат ним би о ло шким те ра пиј ским ме то да ма (не у роп-
си хо ло шке),

 – са осно ва ма про це не, раз вр ста ва ња и збри ња ва ња де це 
оме те не у раз во ју и де це са по себ ним по тре ба ма,

 – са прог но стич ком про це ном бо ле сни ка уз ко ри шће ње кли-
нич ко-пси хо ло шког зна ња,

 – оспо со бља ва се за рад у гру пи са рад ним те ра пе у ти ма, за са-
рад њу са со ци јал ном слу жбом бол ни це и со ци јал не сре ди не, упо-
зна је со ци јал не ин тер вен ци је и ре ша ва ње со ци јал не про бле ма ти ке,

 – оспо со бља ва се да при ме њу је прин ци пе ме ди ка мент не те-
ра пи је одр жа ва ња и про фи лак тич не те ра пи је и дру ге од го ва ра ју ће 
док три нар не би о ло шке ме то де.



Спе ци ја ли зант усва ја основ на и спе ци јал на зна ња из ур гент-
не и ин тен зив не бол нич ке те ра пи је на оде ље њи ма где се та ква те-
ра пи ја при ме њу је.

Ле че ње бо ле сти за ви сно сти 

Спе ци ја ли зант усва ја те о рет ска и прак тич на зна ња:
 – о упо тре би, зло у по тре би и за ви сно сти од пси хо ак тив них 

суп стан ци, о епи де ми ол шким по да ци ма и ис тра жи ва њи ма из то 
обла сти,

 – са пр вим пре гле дом, три ја жи ра њем, де ток си ка цијом, ам бу-
лант ним и бол нич ким ле че њем, као и да љим ле че њем раз личи тих 
об ли ка и вр ста зло у по тре бе и за ви сно сти,

 – са ра дом у струч ном рад ном ти му и са са рад њом са раз ли-
чи тим те ра пиј ским са рад ни ци ма из те обла сти,

 – са ра дом те ра пиј ских клу бо ва и за јед ни ца,
 – са здрав стве но пре вен тив ним и вас пит ним ра дом у тој 

обла сти.
Спе ци ја ли зант усва ја основ на и спе ци јал на зна ња из ле че ња 

бо ле сти за ви сно сти на од го ва ра ју ћим оде ље њи ма за те ак тив но сти.

Ин тер вен ци је у кри зи

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – са пој мом кри зних ин тер вен ци ја, са об ли ци ма и са др жа јем, 

као и ор га ни за ци јом по мо ћи у кри зи,
 – са ме ди ка мен то зним, пси хо те ра пиј ским и со ци о те ра пиј-

ским ме то да ма ко је се при ме њу ју у ста њи ма кри зних ин тер вен ци-
ја, укљу чу ју ћи по ја ву и про блем са мо у би ства,

 – спе ци ја ли зант усва ја основ на и спе ци јал на зна ња из кри зних 
ин тер вен ци ја на спе ци јал ном оде ље њу за кри зне ин тер вен ци је.

Ван бол нич ко пси хи ја триј ско ле че ње де це и омла ди не 

Спе ци ја ли зант усва ја те о рет ска и прак тич на зна ња:
 – из ра да у пси хи ја триј ској ам бу лан ти де це и омла ди не, са 

три ја жним по ступ ци ма, ди јаг но стич ким по ступ ци ма и њи хо вом 
упо тре бљи во шћу у ам бу лант ној пси хи ја триј ској прак си,

 – из при ме не и ме то да ам бу лант ног ме ди ка мен то зног ле че ња 
(акут ног, про ду же ног, те ра пи је одр жа ва ња),

 – из ам бу лант них кри зних ин тер вен ци ја и ам бу лант ног ле че-
ња по себ них по пу ла циј ских гру па, 

 – из прак тич не при ме не те о рет ских зна ња из раз ли чи тих 
пси хо те ра пиј ских тех ни ка (под вођ ством су пер ви зо ра),

 – из со ци о те ра пиј ских и ре ха би ли та циј ских ме то да, ко је се 
ко ри сте у ам бу лант ном и ван хол нич ком ле че њу,

 – из про бле ма су и ци до ло ги је, ам бу лант ног при ја вљи ва ња по-
ку ша ја са мо у би ства и ра да од го ва ра ју ћих ре ги стра о са мо у би стви ма,

 – из про бле ма сек су ал них по ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја пси хо сек-
су ал ног иден ти те та.

Спе ци ја ли зант усва ја основ на и спе ци јал на зна ња из ван-
бол нич ког, од но сно ам бу лант ног пси хи ја триј ског ле че ња у пси хи-
ја триј ским ам бу лан та ма де це и омла ди не и у по себ ним, од но сно 
усме ре ним (спе ци фич ним) спе ци ја ли стич ким ам бу лан та ма.

Фо рен зич ка пси хи ја три ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – из осно ва и спе ци фич но сти фо рен зич ке пси хи ја три је, нај-

че шће па то ло ги је по ве за не са фе рен зич ком пси хи ја три јом,
 – са те ра пиј ским по ступ ци ма ко ји су у упо тре би у фо рен зич-

кој пси хи ја три ји (ме ди ка мен то зни, пси хо те ра пиј ски, со ци о те ра-
пиј ски),

 – са ре ха би ли та ци о ним по ступ ци ма у фо рен зич кој пси хи ја-
три ји,

 – са ка рак те ри сти ка ма суд ско-пси хи ја триј ског струч ног ми-
шље ња и са уло гом фо рен зич ке пси хи ја три је у ка зне ном, ци вил-
ном и управ ном пра ву (за ко но дав ству),

 – из пси хи ја триј ске про бле ма ти ке осо ба у вас пит ним и ка зне-
ним уста но ва ма.

Спе ци ја ли зан ти усва ја ју основ на и спе ци јал на зна ња из 
обла сти фо рен зич ке пси хи ја три је на оде ље њу за фо рен зич ку пси-
хи ја три ју и на оде ље њи ма ко ја се ба ве и са фо рен зич ком про бле-
ма ти ком.

Пси хо те ра пи ја

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња: 
 – из при ме не пси хо те ра пиј ских ме то да у прак тич ном ра ду на 

од го ва ра ју ћим бол нич ким оде ље њи ма и у дру гим од го ва ра ју ћим 
об ли ци ма пси хи ја триј ске прак се.

Спе ци ја ли зан ти усва ја ју основ на и спе ци јал на зна ња из 
прак тич не при ме не пси хо те ра пиј ских ме то ду на оде ље њи ма и у 
дру гим об ли ци ма пси хи ја триј ске прак се.

Оп ши аспек ти спе ци ја ли за ци је из Деч је и адо ле сцент не  
пси хи ја три је

На по чет ку спе ци ја ли за ци је кан ди дат у Де ка на ту фа кул те-
та по ди же од го ва ра ју ћи број упу та и то за сва ку област по себ но 
пре ма на во ди ма из де таљ ног са др жа ја спе ци ја ли за ци је. Сви упу ти 
са др же име и пре зи ме мен то ра, на зив уста но ве, ор га ни за ци о не је-
ди ни це, спи сак оба ве зних ве шти на пре ма стан дар ди ма спе ци ја ли-
за ци је ко је мен тор на кра ју оба вље ног ста жа мо ра ове ри ти у днев-
ни ку ра да кан ди да та.

У до го во ру са глав ним мен то ром пра ви план и рас по ред кру-
же ња по ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, оде ље њи ма, за тим вре ме 
ро та ци је по оде ље њи ма и ро та ци је из ме ђу по је ди них уста но ва у 
ко ји ма се оба вља спе ци ја ли за ци ја.

По пре у зи ма њу упу та на фа кул те ту и са рас по ре дом кру же-
ња ко ји је ура ђен за јед но са глав ним мен то ром, кан ди дат се ја вља 
Ка те дри за по сле ди плом ске сту ди је из пси хи ја три је (у окви ру ко је 
де чи ја пси хи ја три ја) где ће до би ти де таљ не ин фор ма ци је о по чет-
ку спе ци ја ли за ци је, спи сак ин сти ту ци ја и оде ље ња где се из во ди 
про гра мом кру же ња.

Днев ник ра да спе ци ја ли за на та

Днев ник спе ци ја ли зан та је лич ни до ку мент ко ји по ма же кан-
ди да ту да усме ри спе ци ја ли за ци ју и до би је мак си мал ну ко рист од 
ње. Од го вор ност за ре дов но ажу ри ра ње днев ни ка спе ци ја ли зант 
де ли са кли нич ким су пер ви зо ром, мен то ром и глав ним мен то ром. 
Сам днев ник пру жа до ку мен то ва ну по др шку еду ка ци о ном про це-
су и у ње му се ве ри фи ку је ис пу ње ње про гра ма спе ци ја ли за ци је. 
Спе ци ја ли зант ски днев ник не мо же да се ко ри сти за ева лу а ци ју 
спе ци ја ли зан та. За ове ци ље ве по сто је дру ги обра сци и до ку мен ти 
(ин декс спе ци ја ли зан та, кар тон спе ци ја ли зан та на ка те дри, за пи-
сник са спе ци ја ли стич ког ис пи та и слич но).

Днев ник оба ве зно са др жи: 1) Опис ак тив но сти на спе ци ја ли-
за ци ји ко ји об у хва та све оба ве зе из про гра ма спе ци ја ли за ци је и сти-
ца ња по треб них ве шти на. Са за вр шет ком сва ке ета пе, фа зе спе ци ја-
ли за ци је тре ба да бу де уве ден у днев ник: да тум, на зив оде ље ња, име 
мен то ра, из вр ше ни за да ци из про гра ма, пот пи сан од стра не мен то ра 
и кан ди да та, 2) У днев ник се оба ве зно уно се и „спе ци фич ни еду ка-
ци о ни ци ље ви” до го во ре ни из ме ђу кан ди да та и мен то ра на по чет ку 
сва ке по је ди не фа зе спе ци ја ли за ци је. На пре до ва ње у са вла ђи ва њу 
утвр ђе них ци ље ва еду ка ци је и за вр шни ни во по је ди них ак тив но сти 
та ко ђе се упи су је у днев ник у од ре ђе ним ин тер ва ли ма.

Са др жај днев ни ка: За сва ки са др жај или ак тив ност то ком 
спе ци ја ли за ци је по треб но је у днев ни ку оба ве зно на ве сти оде ље-
ње, ду жи ну бо рав ка, број об ра ђе них слу ча је ва, дру ге ак тив но сти и 
за дат ке, име мен то ра, су пер ви зо ра, за тим еду ка ци о не ци ље ве ко-
ји су де фи ни са ни на по чет ку и кра ју сва ке фа зе спе ци ја ли за ци је. 
Основ на по гла вља и ру бри ке у днев ни ку су: 

 – се тинг-кли нич ки рад у бол нич ким и ван бол нич ким је ди ни-
ца ма, оде ље њи ма, ли а и зон и кон сул та тив ној де чи јој пси хи ја три ји, 
пси хи ја три ји од ра слог до ба, фо рен зич кој и ад ми ни стра тив ној де-
чи јој пси хи ја три ји, пси хо ло шком те сти ра њу при ме на ла бо ра то риј-
ских про це ду ра и др. За ви сно од де фи ни са ног про гра ма кру же ња;

 – су пер ви зи ја и то кли нич ки ме наџ мент  – усме рен ка па ци-
јен ту и еду ка тив ни  – усме рен ка спе ци ја ли зан ту;

 – пси хо те ра пиј ски тре нинг са те о риј ском еду ка ци јом и су-
пер ви зи јом;

 – оп шта те о риј ска еду ка ци ја;
 – кур се ви, ра ди о ни це, пре зен та ци је;
 – ис тра жи вач ка прак са и ак тив но сти;
 – по сте ри, усме не пре зен та ци је и пу бли ка ци је;
 – ме ђу на род на раз ме на;
 – дру ги об ли ци тре нин га и еду ка тив на ис ку ства.



9. Ги не ко ло ги ја и аку шер ство 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ги не ко ло ги је и аку шер ства слу жи за сти-
ца ње те о риј ских и прак тич них зна ња из обла сти ги не ко ло ги је и 
аку шер ства, као и уса вр ша ва ња од ре ђе них прак тич них ве шти на 
ко је су нео п ход не за са мо стал ни рад у овој обла сти.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Пла ни ра се да спе ци ја ли за ци ја из ги не ко ло ги је и аку шер ства 
тра је 4 го ди на. Пр ва го ди на об у хва та „ba sic” сту ди је, док су оста ле 
3 пред ви ђе не за кли нич ки рад у при мар ним, се кун дар ним и тер-
ци јер ним уста но ва ма ко је се ба ве ги не ко ло ги јом и аку шер ством.

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 11 ко ло кви ју ма:

1. Ви со ко ри зич не труд но ће
 – бо ле сти мај ке: ди ја бе тес ме ли тус и ен до кри но ло шке бо ле-

сти, хи пер тен зи ја у труд но ћи, иму но ло шке бо ле сти мај ке, кар ди о-
ва ску лар не бо ле сти

 – ста ња фе ту са: ин тра у те ри ни за стој у ра сту, ви ше плод на 
труд но ћа, пре вре ме ни по ро ђај, пост тер мин ска труд но ћа, пре вре-
ме на руп ту ра ово ја ка

2. Хит на ста ња у пе ри на тал ној ме ди ци ни: ван ма те рич-
на труд но ћа, тро фо бласт не ге ста циј ске бо ле сти, pla cen ta pre via, 
abrup tio pla cen tae, pre e klamp si ja/eklamp si ja, fe tus mor tus in ute ro

3. Ди јаг но сти ка у пе ри на тал ној ме ди ци ни: пе ри на тал на ди-
јаг но сти ка и ге не ти ка, ул тра звуч на ди јаг но сти ка у пе ри на то ло ги-
ји, ан те пер тал ни мо ни то ринг фе ту са

4. Кон тра цеп ци ја и ар те фи ци јал ни пре кид труд но ће
5. Ги не ко ло шка ен до кри но ло ги ја: по ре ме ћа ји мен стру ал ног 

ци клу са, хе пе ран дро ге не ми је, ано ву ла ци ја, кр ва ре ња у то ку адо-
ле сцен ци је, ре про дук тив ног до ба и пе ри ме но па у зе, кли мак те ри јум

6. Ди јаг но стич ки и те ра пиј ски по ступ ци у ин фер ти ли те ту
7. Ме то де аси сти ра них ре про дук тив них тех ни ка
8. Опе ра ци је у ги не ко ло ги ји
9. Бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри вул ве, ва ги не, гр ли ћа ма те ри це, 

ма те ри це, ја јо во да и јај ни ка
10. По ро ђај
11. Пу ер пе ри јум

Ме сто оба вља ња спе ци ја ли за ци је

Пр ве 2 го ди не кли нич ког ста жа мо гу се оба ви ти у ре ги о нал-
ним ме ди цин ским цен три ма. По след ње 2 го ди не у окви ру ко јих је 
и дво се ме страл на на ста ва, оба ве зно се мо ра ју оба ви ти у уста но ва-
ма од тер ци јар ног зна ча ја, а то су оне уста но ве ко је има ју ви ше од 
1000 по ро ђа ја го ди шње и ви ше од 1000 опе ра ци је го ди шње.

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

BA SIC ПРО ГРАМ: (12 ме се ци)
1. аб до ми нал на хи рур ги ја (4 ме се ца)
2. уро ло ги ја (1 ме сец)
3. нео на то ло ги ја (1 ме сец)
4. па то ло ги ја (1 ме сец)
5. он ко ло ги ја (1 ме сец)
6. ане сте зи ја (1 ме сец)
7. ху ма на ге не ти ка (0.5 ме се ци)
8. ул тра звук (2 ме се ца)
9. тран сфу зи о ло ги ја (0.5 ме се ци)

Ги не ко ло ги ја (15 ме се ци)

1. оп шта ги не ко ло ги ја (5 ме се ци)
2. ги не ко ло шка он ко ло ги ја (4 ме се ца)
3. ги не ко ло шка уро ло ги ја (2 ме се ца)
4. ур гент на ги не ко ло ги ја (3 ме се ца)
5. адо ле сцент на ги не ко ло ги ја (1 ме сец)

Аку шер ство (12 ме се ци)

1. по ро ди ли ште (9 ме се ци)
2. пе ри на то ло ги ја (3 ме се ца)

Фер ти ли тет и ги не ко ло шка ен до кри но ло ги ја (9 ме се ци)

1. ги не ко ло шка ен до кри но ло ги ја (2 ме се ца)
2. IVF про грам (2 ме се ца)
3. кон тра цеп ци ја (2 ме се ца)
Дис пан зер за же не (2 ме се ца)
Пси хо со ма ти ка у ги не ко ло ги ји и аку шер ству (1 ме сец)

ВЕ ШТИ НЕ

Основ не вешти не

1. узи ма ње аку шер ске исто ри је бо ле сти
2. узи ма ње ги не ко ло шке исто ри је бо ле сти
3. ко му ни ка ци ја са ко ле га ма и са рад ни ци ма
4. фи зи кал ни пре глед аб до ме на и дој ки
5. би ма ну ел ни ги не ко ло шки и аку шер ски пре глед
6. узи ма ње бри се ва за ци то ло шки и бак те ри о ло шки пре глед

Основ не пре о пе ра тив не и опе ра тив не тех ни ке

1. ин тер пре та ци ја пре о пе ра тив них ана ли за и ре зул та та
2. од го ва ра ју ћа пре о пе ра тив на при пре ма па ци јен та
3. до би ја ње пи сме не са гла сно сти за опе ра ци ју
4. ода бир од го ва ра ју ће опе ра тив не про це ду ре
5. до но ше ње аде кват них од лу ка то ком опе ра ци је

По сто пе ра тив на не га

1. ин тен зив на по сто пе ра тив на те ра пи ја теч но сти ма
2. дре на жа
3. ком пли ка ци ја ра на
4. трет ман оста лих ги не ко ло шких и аку шер ских по сто пе ра-

тив них ком пли ка ци ја
5. ко му ни ка ци ја са ко ле га ма и род би ном па ци јен та

Хи рур шке про це ду ре

1. ева ку а ци ја стра ног те ла
2. ин ци зи ја аб сце са Бар тол ни је ве жле зде
3. ла па ро то ми ја због екс тра у те ри ног гра ви ди те та
4. трет ман кр ва ре ња
5. ци стек то ми ја
6. аб до ми нал на хи сте рек то ми ја
7. ми о мек то ми ја
8. екс пло ра тив на ла па ро то ми ја
9. ла па ро ско пи ја (ди јаг но стич ка и те ра пиј ска)
10. хи сте ро ско пи ја
11. пред ња и зад ња ва ги нал на пла сти ка
12. ва ги нал на хи сте рек то ми ја
13. апли ка ци ја сер кла жа
14. екс ци зи ја ле зи ја на ва ги ни, вул ви и пе ри не у му.

Ан те на тал на за шти та

1. пре на тал ни скри нинг
2. ге нет ске бо ле сти
3. фе тал не ано ма ли је
4. хе мо ли тич ка бо лест
5. ин фек ци ја у труд но ћи
6. мул ти пле труд но ће
7. те ра пи ја кр ва ре ња то ком труд но ће
8. трет ман PROM а
9. трет ман IUGR
10. те ра пи ја мал пре зен та ци ја пло да
11. CTG ин тер пре та ци ја

Аку шер ски ул тра звук

1. пр ви три ме стар: ви тал ност, број ем бри о на и ме ре ње CRL
2. дру ги три ме стар: BPD, HC, AC, FL
3. тре ћи три ме стар: ви тал ност, пре зен та ци ја и ло ка ли за ци ја 

по сте љи це.



Па то ло ги ја труд но ће

1. di a be tes mel li tus
2. ар те риј ска хи пер тен зи ја
3. обо ље ња бу бре га мај ке
4. обо ље ња је тре мај ке
5. тром бо ем бо ли је
6. по ре ме ћа ји ко а гу ла ци је
7. брон хи јал на аст ма
8. аб до ми нал ни бол у труд но ћи
9. бо ле сти ди ге стив ног трак та мај ке
10. ин фек тив не бо ле сти
11. епи леп си ја
12. ен до кри не бо ле сти
13. пси хи ја триј ске бо ле сти
14. не у ро ло шке бо ле сти
15. ма лиг не бо ле сти
16. mis sed ab
17. mol la hyda to di sa
18. спон та ни по ба ча ји (пре те ћи и за по че ти)

По ро ђај

1. ин дук ци ја по ро ђа ја
2. анал ге зи ја у по ро ђа ју
3. ин тер пре та ци ја CTG
4. узи ма ње лаб. ана ли за
5. во ђе ње пре тер мин ског по ро ђа ја
6. во ђе ње по ро ђа ја на кон прет ход ног цар ског ре за
7. по ро ђај код пре е кламп си је и екламп си је
8. трет ман ин тра у те ру сних ин фек ци ја
9. во ђе ње по ро ђа ја код ин тра у те ру сне смр ти пло да
10. нор ма лан по ро ђај
11. при ме на ва ку у ма
12. при ме на фор цеп са
13. уну тра шњи окрет пло да
14. про лапс пуп ча ни ка
15. цар ски рез
16. по нов ни цар ски рез
17. ре зи дуа по сте љич ног тки ва или не од љу бљи ва ње по сте-

љи це
18. кар лич ни по ро ђај
19. по ро ђај код бли за нач ке труд но ће
20. руп ту ра уте ру са то ком по ро ђа ја
21. дис то ци ја у по ро ђа ју

Пост пар тал ни над зор

1. трет ман пост пар тал них кр ва ре ња
2. трет ман по ро ђај них по вре да ме ких тки ва по ро ђај ног пу та, 

као и по вре де мо краћ не бе ши ке и рек ту ма
3. ре а ни ма ци ја но во ро ђен че та

Ги не ко ло шки про бле ми

1. по ре ме ћа ји мен стру ал ног ци клу са
2. пре мен стру ал ни син дром
3. аме но реа
4. ди сме но реа
5. ен до ме три о за
6. пел вич на ин фла ма тор на бо лест
7. пе ри ме но па у зал на кр ва ре ња
8. хор мон ска суп сти ту ци о на те ра пи ја
9. те ра пи ја ин фек ци ја ва ги не и вул ве
10. хир зу ти зам
11. уро ђе не ано ма ли је ге ни тал ног трак та
12. адо ле сцент на ги не ко ло ги ја

Ин фер ти ли тет и сте ри ли тет

1. ис пи ти ва ње му шког сте ри ли те та
2. ис пи ти ва ње жен ског сте ри ли те та
3. са ве то ва ње па ра
4. ре ша ва ње пси хо сек су ал них про бле ма
5. тех ни ке аси си ти ра не ре про дук ци је: IVF, ин се ми на ци ја

Кон тра цеп ци ја

1. вр сте кон тра цеп ти ва
2. опе ра тив на сте ри ли за ци ја
3. ме ди ка мен то зни и ар те фи ци јал ни пре кид ма ле труд но ће
4. ин сер ци ја и екс трак ци ја спи ра ле
5. пре кид од ма кле труд но ће
6. пост ко и тал на кон тра цеп ци ја
7. екс пло ра тив не ки ре та же и би оп си је

Он ко ло ги ја

1. кол по ско пи ја
2. трет ман пре ма лиг них ле зи ја гр ли ћа, ва ги не и вул ве
3. ди јаг но за и те ра пи ја ма лиг них бо ле сти спо ља шњих и уну-

тра шњих ге ни тал них ор га на

10. Оп шта хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је из Оп ште хи рур ги је је сте те-
о риј ска и прак тич на еду ка ци ја у сми слу фор ми ра ње про фи ла оп-
штег хи рур га, ко ји ће, у скла ду са кла сич ним и тра ди ци о нал ним 
на че ли ма, би ти у ста њу да у прак си збри ња ва сва акут на ста ња из 
до ме на оп ште хи рур шке ре а ни ма то ло ги је, као и сва она хро нич на 
ста ња оп штег хи рур шког ка рак те ра, чи је ре ша ва ње по сво јој спе-
ци фич но сти не за ди ре у до мен уско спе ци ја ли зо ва не хи рур шке 
про бле ма ти ке.

Спе ци ја ли за ци ја оп ште хи рур ги је тра је 5 го ди на. При то ме 
спе ци ја ли зант пр во са вла да ва ОП ШТИ ДЕО, у тра ја њу 2 го ди не, а 
за тим и ПО СЕБ НИ ДЕО (у тра ја њу од 3 го ди не).

ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (оба ве зан 
је за све хи рур шке спе ци јал но сти у тра ја њу од 2 го ди не, а мо же се 
оба ви ти у ре ги о нал ној здрав стве ној уста но ви или у спе ци ја ли зо-
ва ној уни вер зи тет ској кли ни ци одн. ин сти ту ту).

(ЛЕ ГЕН ДА: а  – аси сти ра; о  – опе ри ше)
1.1. ХИ РУР ШКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ 2 ме се ца
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 

те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло-
кок не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин-
фек ци је иза зва не грам-не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и 
др. ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек ци је 
иза зва не грам-не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је.

То ком прак тич не еду ка ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди 
сле де ће:

 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва (о) 10
 – об ра да па на ри ци ју ма (о) 6
 – об ра да ди ја бе тич не ган гре не (о) 2
1.2. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 7 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да 

са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и прак тич на зна ња из ди јаг-
но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ле че ња свих акут них аб-
до ми нал них ста ња (син дром пе ри то ни ти са, син дром иле у са и син-
дром ин траб до ми нал ног кр ва ре ња).

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 
ура ди сле де ће:

 – апен дек то ми је (о) 5
 – укље ште не ки ле 5 (а); 5 (о)
 – де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не (о) 2
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (о) 2
 – ана сто мо за тан ког цре ва (о) 6
1.3. ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА 9 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да са-

вла да сле де ћа те о риј ска зна ња:
 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – основ ни пој мо ви о ети о па то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)



 – ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-
тра у ма ти зо ва них

 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, ду-
ге ко сти)

 – са вла да ва ње осно ва ул тра звуч не ди јаг но сти ке по вре да тр бу ха
 – кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок
 – дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро-елек тро лит ски дис ба ланс, пост тра у мат ске пси-
хо зе и др. де ли рант на ста ња)

 – при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње
 – по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – опе ра тив ни за хва ти на ко шта но-зглоб ном си сте му
 – ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним за хва ти ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – ин фек ци је на ко сти ма
Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће хир. про це-

ду ре:
 – екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те та (о) 15
 – ре по зи ци ја пре ло ма (о) 15
 – пунк ци ја зглоб ног из ли ва (о) 10
 – пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на (о) 10
 – ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја (о) 5
 – об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва (о) 20
 – то ра кал на дре на жа (о) 5
 – јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем осте о син тет-

ског ма те ри ја ла (о) 10
1.4. АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА СА РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈОМ 2 

ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-

нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће:
 – узи ма ње уче шћа у 50 оп штих ане сте зи ја
 – про це на и при пре ма 15 па ци је на та за пла ни ра ни хир. за хват
 – су де ло ва ње у 5 кар дио-пул мо нал них ре а ни ма ци ја
 – уче ству је у из во ђе њу 25 ре ги о нал них ане сте зи ја
 – пла си ра ње 1о цен трал них вен ских ка те те ра (ЦВК)
1.5. ХИ РУР ШКА ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-

сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.
1.6. ОПЕ КО ТИ НЕ 1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја зна ња из сле де ћих обла сти:
 – пру жа ње пр ве по мо ћи код опе ко ти на
 – тран спорт опе че них
 – при мар на об ра да све жих опе ко ти на
 – оце на и про це на те жи не и сте пе на опе че не по вр ши не
 – па то фи зи о ло ги ја опе ко ти на
 – ме ха ни зам за ра ста ња опе ко ти на
 – те ра пи ја оп ко тин ског шо ка
 – ур гент не хи рур шке про це ду ре код опе ко ти на
 – екс ци зи ја опе ко тин ске ра не
 – узи ма ње и кон зер ви ра ње сло бод них ко жних тран сплан та та
 – ин ди ка ци је за упо тре бу сло бод них ко жних тран сплан та та
 – те о рет ске осно ве фор ми ра ња сло бод них ко жних тран-

сплан та та из кул ту ре тки ва
 – акут на ту бул ска не кро за као ин ди ка ци ја за акут ну хе мо ди-

ја ли зу
 – опе ко ти не ди сај них пу те ва
 – не га тив ни енер гет ски би ланс код опе че них бо ле сни ка
 – иму но ло шки аспект код опе че них
 – хе миј ске опе ко ти не и ан ти до ти
 – ма сов не опе ко ти не, опе ко ти не у по ли тра у ми, опе ко ти не у ра ту
Спе ци ја ли зант од ра ђу је сле де ће опе ра тив не про це ду ре и за-

хва те:
 – при мар на об ра да ве ће опе ко ти не (о) 1
 – не крек то ми ја са при мар ном тан ген ци јал ном екс ци зи јом (о) .5
 – не крек то ми ја са екс ци зи јом до фа сци је (о) 2
 – узи ма ње ауотран сплан та та ко же Wat son-овим но жем или 

елек трич ним дер ма то мом (о) 10
 – ес ха ро то ми ја (о) 1
 – фа сци о то ми ја (о) 1

1.7. ПА ТО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 

кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. 
Та ко ђе са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као 
и ту ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја-
ли зи ра.

На кон за вр ше ног оп штег де ла, спе ци ја ли зант, ка ко је већ на-
ве де но, пред 3-чла ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же 
глав ни ко ло кви јум (оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), 
и он пред ста вља услов за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је из оп ште 
хи рур ги је.

ПО СЕБ НИ ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ тра је 3 го ди не и мо-
же се оба ви ти ис кљу чи во у за то од ре ђе ним спе ци ја ли стич ким 
уста но ва ма (уни вер зи тет ске кли ни ке или ин сти ту ти). То ком овог 
де ла спе ци ја ли за ци је, оба ве зна је јед но го ди шња (ДВО СЕ МЕ-
СТРАЛ НА) на ста ва, ко ју је спе ци ја ли зант ду жан да оба ви по пла-
ну и про гра му за дво се ме страл ну на ста ву.

1.1. ПЛА СТИЧ НА, РЕ КОН СТРУК ТИВ НА И ЕСТЕТ СКА 
ХИ РУР ГИ ЈА 2 ме се ца

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант са вла да ва 
основ на те о риј ска и прак тич на зна ња из:

 – хи рур шке тех ни ке на под руч ју пла стич не, ре кон струк тив не 
и естет ске хи рур ги је

 – упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма ми кро хи рур ги је
 – тран сплан та ци ја тки ва
 – осно ви ре па ра тор не хи рур ги је (ре кон струк ци ја ме ких тки-

ва, крв них су до ва, не ра ва, те ти ва, ре кон струк ци ја пре ло ма ко сти ју 
ша ке, ре план та ци ја ам пу ти ра них пр сти ју)

 – опе ра тив но ле че ње Du puytren-ове кон трак ту ре
 – осно ви хи рур шког ле че ња ре у ма ти зма ша ке
 – осно ви хи рур шког ле че ња лим фе де ма но ге
 – ле че ње ту мо ра ко же
 – ле че ње ке ло и да и хи пер тро фич них ожи ља ка
Спе ци ја ли зант та ко ђе тре ба да ура ди сле де ће про це ду ре
 – З-пла сти ка (о) 3
 – ин тра дер мал ни шав ра не (о) 10
 – осте о син те за ко сти ју ша ке (о) 3
 – шав те ти ве на ша ци (о) 3
 – шав пе ри фер ног нер ва (о) 1
 – ро та ци о ни ре жањ (о) 1
 – тран спо зи ци о ни ре жањ (о) 1
 – тран сплан та ци ја ко же (о) 3
1.2 КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА 3 ме се ца
Спе ци ја ли зант сти че те о риј ска и прак тич на зна ња из фи зи о-

ло ги је и па то фи зи о ло ги је кар ди о ва ску лар ног си сте ма, о ме то да ма 
и по ступ ци ма у ци љу по ста вља ња ди јаг но зе обо ље ња ср ца и крв-
них су до ва, као и о ин ди ка ци ја ма за опе ра ци је на ср цу и крв ним 
су до ви ма.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да то ком овог де ла кру же ња 
ура ди сле де ће:

 – ем бо лек то ми ја (а) 2; (о) 1
 – шав ве ли ке ар те ри је (а) 3; (о) 2
 – ана сто мо за ве ли ке ар те ри је (а) 3; (о) 1
 – strip ping v.sap he nae (а) 3; (о) 3
 – кре и ра ње A-V фи сту ле у ци љу хе мо ди ја ли зе (а) 3; (о) 2
 – стер но то ми ја и шав стер но то ми је (а) 3; (о) 3
 – пре па ри са ње ве ли ког крв ног су да (а) 3; (о) 2
 – ам пу та ци ја екс тре ми те та (а) 2; (о) 2
 – опе ра ци ја руп ту ри ра не ане у ри зме аб до ми нал не аор те (а) 3; 

(о) 1
1.3. ТО РА КАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 3 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња ко ја се 

од но се на ди јаг но стич ке по ступ ке и те ра пиј ске прин ци пе па то ло-
шких ста ња ве за них за груд ну хи рур ги ју. При то ме мо ра овла да ти 
прак тич ним ве шти на ма то ра ко то ми је, ре сек ци је ре бра, као и то ра-
кал не пунк ци је и то ра кал не дре на же.

Спе ци ја ли зант та ко ђе тре ба да ура ди сле де ће:
 – то ра ко то ми ја (а) 5; (о) 5
 – за тва ра ње то ра ко то ми је (а) 5; (о) 5
 – то ра кал на пунк ци ја 5
 – то ра кал на дре на жа 10
 – ло бек то ми ја (а) 4; (о) 1
 – опе ра ци ја стру ме (а) 5; (о) 2



1.4. УРО ЛО ГИ ЈА 3 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја сле де ћа зна ња и са вла да ва сле де ће ве-

шти не:
 – ди јаг но сти ка и очи та ва ње РТГ сни ма ка уро трак та
 – ди френ ци јал на ди јаг но за обо ље ња уро трак та
 – акут ни скро тум (акут ни ор хи е пи ди ди ми тис, тор зи ја те сти са)
 – ди фе рен ци јал на ди јаг но за хе ма ту ри је
 – ре ша ва ње акут не ре тен ци је ури на (ка те те ри за ци је, су пра-

пу бич на ци сто сто ми ја)
 – опе ра ци је код не спу ште ног те сти са (ор хи до пек си ја), код 

хи дро ке ле, спер ма то ке ле, ва ри ко ке ле и фи мо зе
 – опе ра ци је код кал ку ло зе уро трак та
 – ци сто ско пи ја
 – тран су ре трал на про ста тек то ми ја
 – ис пи ти ва ње уро ди на ми ке и не у ро ге на бе ши ка
Спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди сле де ће:
 – ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке 30
 – ци сто ско пи ја (а) 3; (о) 3
 – ор хи до пек си ја (а) 3; (о) 5
 – опе ра ци ја хи дро ке ле (а) 3; (о) 2
 – опе ра ци ја фи мо зе (цир кум ци зи ја) (а) 3; (о) 5
 – пер ку та на ци сто сто ма (а) 3; (о) 3
 – су ту ра мо краћ не бе ши ке (а) 2; (о) 2
 – не фрек то ми ја (а) 3; (о) 2
1.5. НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант до би ја те о риј ска и прак тич на зна ња из сле де-

ће не у ро хи рур шке про бле ма ти ке:
 – ур гент на ста ња у не у ро хи рур ги ји
 – па то фи зи о ло ги ја и ле че ње ин тра кра ни јал не хи пер тен зи је
 – хи дро це фа лус
 – зна ци спон та ног су ба рах но ид ног кр ва ре ња и ин ди ка ци је за 

опе ра тив но ле че ње
 – кли нич ки зна ци и кли нич ка сли ка ком пре сив них про це са 

у кич ме ном ка на лу, ди јаг но сти ка и ин ди ка ци је за опе ра тив но ле-
че ње

 – ин ди ка ци је за опе ра тив но ле че ње им пре сив них фрак ту-
ра ко сти ју ло ба ње, тра у мат ске ин тра це ре брал не хе мо ра ги је као и 
скло пе тар них по вре да гла ве

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да из вр ши сле де ће про це ду ре:
 – об ра да ра не на ли цу 2
 – об ра да ра не на по гла ви ни 2
 – об ра да пре ло ма ко сти ју ло ба ње (а) 3; (о) 1
 – опе ра тив но збри ња ва ње епи ду рал ног хе ма то ма . (а) 4; (о) 1
 – опе ра ци ја акут ног суб ду рал ног хе ма то ма (а) 4; (о) 1
 – опе ра ци ја хро нич ног суб ду рал ног хе ма то ма (а) 4; (о) 1
 – екс тер на вен три ку лар на дре на жа (а) 4; (о) 1
 – осте о пла стич на тре па на ци ја (а) 3; (о) 2
1.6. ОР ТО ПЕ ДИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из фи зи о-

ло ги је, па то фи зи о ло ги је, ди јаг но сти ке и ле че ња обо ље ња и по вре-
да ло ко мо тор ног апа ра та, као и ком пли ка ци ја ма. Тим ски уче ству је 
у ам бу лант ном збри ња ва њу по вре да ло ко мо тор ног си сте ма, као и 
у опе ра тив ним за хва ти ма на истом. Та ко ђе тре ба да са вла да осно-
ве упо тре бе Ртг ско пи је у ор то пед ској ам бу лан ти.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће ди јаг но-
стич ке и те ра пиј ске про це ду ре:

 – пунк ци ја згло ба код из ли ва (о) 10
 – ар тро ско пи ја згло ба ко ле на (а) 5; (о) 5
 – по ста вља ње функ ци о нал ног гип са код пре ло ма ду гих ко-

сти ју 3
 – по ста вља ње ске лет не екс тен зи је 2
 – ме ни сцек то ми ја (а) 3; (о) 2
 – ре по зи ци ја лук са ци је ху ме ру са 3
 – ре по зи ци ја фрак ту ре ра ди ју са на ти пич ном ме сту 5
 – ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра (о) 2
 – осте о син те за пре ло ма фе му ра (а) 2; (о) 2
1.7. ХИ РУР ШКА ОН КО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант се упо зна је са прин ци пи ма хи рур шке он ко ло-

ги је:
 – ети о па то ге не за ма лиг них ту мо ра, па то фи зи о ло ги ја и иму-

но ло ги ја ма лиг них ту мо ра
 – ди јаг но стич ке ме то де и по ступ ци у ле че њу ма лиг но ма (Ртг, 

ен до ско пи ја, аспи ра ци о на би оп си ја, сцин ти гра фи ја, лим фо сцин-
ти гра фи ја, ЦТ, НМР)

 – ТНМ и др. кла си фи ка ци је ма лиг них ту мо ра
 – хи рур ги ја ма лиг них ту мо ра (опе ра тив ни ле че ње и ко мли-

ка ци је)
 – ин тер ди сци пли нар ни при ступ у ле че њу ма лиг них ту мо ра 

(ра ди о те ра пи ја, хе мо те ра пи ја, ен до кри на те ра пи ја, иму но те ра пи ја, 
ген ска те ра пи ја)

 – основ ни прин ци пи ин тра ар те риј ске хе ми о те ра пи је
 – ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка ле че них од ма лиг но ма
 – ре ги стра ци ја и ста ти стич ка об ра да ма лиг них бо ле сни ка
Спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
 – опе ра ци ја ма лиг ног ме ла но ма ко же (а) 1; (о) 1
 – ту мо рек то ми ја или ква дран тек то ми ја ту мо ра дој ке (а) 1; (о) 1
 – ра ди кал на опе ра ци ја ту мо ра дој ке са ди сек ци јом ак си ле (а) 

1; (о) 1
 – опе ра ци ја код ма лиг ног ту мо ра шти та сте жле зде (а) 1; (о) 1
 – ра ди кал на ди сек ци ја вра та (а) 2
1.8. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 12 ме се ци
Спе ци ја ли зант усва ја сле де ћа те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – хи рур шка (то по граф ска) ана то ми ја тр бу шног зи да и ин тра-

аб до ми нал них ор га на
 – фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја ди ге стив ног трак та
 – ди јаг но стич ке ме то де и по ступ ци у кли нич кој па то ло ги ји 

аб до ме на
 – Ртг, ул тра звук и ен до ско пи ја (га стро ско пи ја, ано ско пи-

ја, рек то сиг мо и до ско пи ја) у ди јаг но сти ци обо ље ња ди ге стив ног 
трак та

 – хи рур шко ле че ње акут них и хро нич них па то ло шких ста ња 
ди ге стив ног трак та

 – по сто пе ра тив не ком пли ка ци је у хи рур ги ји аб до ме на
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће хи рур шке про це ду ре:
 – аб до ми но цен те за (аб до ми нал на пунк ци ја) (о) 20
 – опе ра ци ја пре пон ске ки ле (а) 20; (о) 20
 – апен дек то ми ја (а) 30; (о) 30
 – прок то ло шке опе ра ци је (хе мо ро и дек то ми ја, пе ри а нал на 

фи сту ла) (а) 5; (о) 5
 – опе ра ци ја пи ло ни дал ног си ну са (а) 5; (о) 5
 – пла сти ка пред њег тр бу шног зи да (а) 3; (о) 3
 – кон вен ци о нал на (кла сич на) хо ле ци стек то ми ја (а) 10; (о) 10
 – ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја (а) 3; (о) 1
 – хо ле до хо то ми ја са Т-дре на жом (а) 3; (о) 2
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (а) 7; (о) 3
 – га стро сто ми ја (а) 3; (о) 2
 – фе е динг је ју но сто ми ја (а) 4; (о) 1
 – иле о сто ми ја (а) 3; (о) 2
 – ко ло сто ми ја (а) 3; (о) 2
 – опе ра ци ја по Hart mann-у (а) 1; (о) 1
 – ре сек ци ја тан ког цре ва са ана сто мо зом (а) 6; (о) 4
 – шав де бе лог цре ва (а) 3; (о) 2
 – спле нек то ми ја (а) 3; (о) 1
 – га стро ен те ро а на сто мо за (а) 2; (о) 1
 – ре зек ци ја же лу ца (а) 2; (о) 2
 – опе ра ци ја хи ја тал не хер ни је по Nis sen-у (а) 1
 – трун кал на ва го то ми ја (а) 1; (о) 1
 – се лек тив на ва го то ми ја (а) 1; (о) 1
 – би ли о ди ге стив на ана сто мо за по Rоуx-у (а) 2; (о) 2
 – опе ра ци ја ехи но кок не ци сте је тре (а) 1
 – тран сду о де нал на сфинк те ро пла сти ка (а) 3; (о) 1
 – би оп си ја је тре (а) 3; (о) 2
 – шав је тре код по вре да (а) 3; (о) 2
 – ана том ска ре сек ци ја је тре (а) 1
 – де сна хе ми ко лек то ми ја (а) 3; (о) 2
 – ле ва хе ми ко лек то ми ја (а) 3; (о) 2
 – пред ња ре сек ци ја рек ту ма по Di xon-у (а) 4; (о) 1
 – аб до ми но пе ри не ал на ам пу та ци ја рек ту ма по Mi les-у (а) 4; 

(о) 1
 – то тал на ко лек то ми ја (а) 3
 – цер ви кал на езо фа го сто ми ја (а) 3; (о) 1
 – су ту ра то ра кал ног јед ња ка код по вре да (а) 1; (о) 1
 – то тал на га стрек то ми ја са лим фа де нек то ми јом (а) 4; (о) 1
 – езо фа гек то ми ја кроз то ра ко то ми ју (а) 2
 – тран схи ја тал на езо фа гек то ми ја (а) 2
 – му ко зни strip ping јед ња ка (а) 2
 – це фа лич на ду о де но пан кре а тек то ми ја (Whi ple) (а) 3
 – дис тал на пан кре а тек то ми ја (а) 2; (о) 1
 – Wir sung-је ју но сто ми ја (Pu e stow) (а) 1



1.9. ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА 5 ме се ци
Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ћа те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – па то фи зи о ло шки ме ха ни зми у тра у ми по ли тра у ми
 – прин ци пи ре по зи ци је пе ло ма
 – оп шти прин ци пи опе ра тив них тех ни ка у тра у ми ме ких тки ва
 – оп шти прин ци пи опе ра тив ног збри ња ва ња ко шта но-зглоб-

ног си сте ма
 – оп шти прин ци пи збри ња ва ња и ре а ни ма ци о ни по ступ ци у 

по ли тра у ми
 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (Ртг, ул тра звук, 

ЦТ, НМР, кон траст не ме то де)
 – основ ни прин ци пи ре а ни ма ци је и ре а ни ма ци о ни по ступ ци 

(аб до ми но цен те за, пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра (ЦВК); 
то ра кал на пунк ци ја и то ра кал на дре на жа

 – ско ринг-си сте ми у тра у ма то ло гји
 – прин ци пи кон зер ва тив ног збри ња ва ња пре ло ма ко сти ју
 – прин ци пи опе ра тив ног збри ња ва ња пре ло ма ко сти ју
 – ре ха би ли та ци ја на кон тра у ме
Осим то га, спе ци ја ли зант са вла да ва и сле де ће ди јаг но стич ке 

и те ра пиј ске по ступ ке:
 – ди јаг но стич ка и опе ра тив на ар тро ско пи ја (а) 5; (о) 5
 – ске лет на трак ци ја (о) 5
 – осте о син те за код пре ло ма ра ди ју са на ти пич ном ме сту . (о) 5
 – осте о син те за код пре ло ма ко сти ју ру ке и сто па ла . (а) 5; (о) 5
 – ам пу та ци је екс тре ми те та на свим ни во и ма (о) 5
 – осте о син те за пре ло ма у пре де лу тро хан тер ног ма си ва (а) 5; 

(о) 5
 – ин тра ме ду лар на осте о син те за ду гих ко сти ју (а) 3; (о) 3
 – укла ња ње осте о син тет ског ма те ри ја ла (а) 15; (о) 15
1.10. ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска и прак тич на зна ња из:
 – хи рур шке ана то ми је ор га на ма ле кар ли це и по да ма ле кар-

ли це
 – фи зи о ло ги је и па то фи зи о ло ги је жен ских ге ни тал них ор га на
 – акут них ги не ко ло шких ста ња
 – акут них ста ња у аку шер ству
Осим то га, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди сле де ће:
 – ди јаг но стич ка ла па ро ско пи ја (о) 2
 – ла па ро скоп ска опе ра ци ја на ад нек са ма (а) 2; (о) 1
 – то тал на хи сте рек то ми ја са обо стра ном ад нек сек то ми јом 

(кроз ла па ро то ми ју) (о) 2
 – цар ски рез (а) 2; (о) 1
 – шав епи зи о то миј ске ра не (о) 3
1.11. МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из сле де-

ћих обла сти:
 – хи рур шка ана то ми ја ви сце ро кра ни ју ма
 – Ртг ди јаг но сти ка па то ло шких ста ња мак си ло фа ци јал ног 

ма си ва
 – по вре де мак си ло фа ци јал не ре ги је, пру жа ње пр ве по мо ћи и 

ини ци јал но збри ња ва ње
 – ма лиг но ми мак си лоф ци јал не ре ги је
 – уро ђе не ано ма ли је мак си ло фа ци јал не ре ги је
 – бо ле сти пљу вач них жле зда
Осим то га, спе ци ја ли зант тре ба да са вла да сле де ће прак тич-

не ве шти не:
 – екс трак ци ја зу ба (о) 10
 – ан тро то ми ја (о) 3
 – екс тра о рал на ин ци зи ја (о) 2
 – ин тра о рал на ин ци зи ја (о) 5
Про ве ра зна ња
То ком спе ци ја ли за ци је, мен тор има оба ве зу да у од го ва ра ју ћим 

вре мен ским ин тер ва ли ма за ка зу је кан ди да ту кон сул та ци је, се ми нар-
ске ра до ве и ко ло кви ју ме, чи ме се вр ши про ве ра ва но во сте че ног зна-
ње. Оба ве зне про ве ре зна ња спе ци ја ли зан та се то ком спе ци ја ли за ци-
је вр ше и из ла га њем при ка за по је ди них ин те ре сант них слу ча је ва из 
прак се, (кли нич ка ка зу и сти ка) на кли нич ким се ми на ри ма. 

Глав ни ко ло кви јум се за ка зу је на кон пр вог (оп штег 2-го ди-
шњег) де ла спе ци ја ли за ци је, и то пред 3-чла ном ко ми си јом, ко ју 
са чи ња ва ју мен тор и два чла на. Глав ни ко ло кви јум је услов за на-
ста вак спе ци ја ли за ци је.

Та ко ђе, то ком „кру же ња”, а на кон сва ке „от кру же не” обла-
сти, спе ци ја ли зант је ду жан да по ла же оба ве зан ко ло кви јум из 
исте обла сти. На ве де на про ве ра зна ња се мо же вр ши ти усме ним 

раз го во ром, или у об ли ку те ста. Оце не свих ко ло кви ју ма (од 6 до 
10) упи су ју се у ин декс. Све уоче не не пра вил но сти би ло ко је вр-
сте, а ко је мен тор уочи то ком спе ци ја ли за ци је, ду жан је да сиг на-
ли зи ра ше фу ка те дре.

11. Аб до ми нал на хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ и на ме на

Спе ци ја ли за ци је из аб до ми нал не хи рур ги је је сте те о риј ска и 
прак тич на еду ка ци ја у сми слу фор ми ра ње про фи ла аб до ми нал ног 
хи рур га, ко ји ће би ти у ста њу да у прак си збри ња ва сва ста ња, ка-
ко из до ме на хи рур шке ре а ни ма то ло ги је, та ко и сва хро нич на хи-
рур шка обо ље ња, чи је ре ша ва ње по сво јој спе ци фич но сти за ди ре 
у до мен уско спе ци ја ли зо ва не про бле ма ти ке аб до ми нал не хи рур-
ги је.

Спе ци ја ли за ци ја аб до ми нал не хи рур ги је тра је 5 го ди на! При 
то ме спе ци ја ли зант пр во са вла да ва ОП ШТИ ДЕО, у тра ја њу 2 го-
ди не, а за тим и ПО СЕБ НИ ДЕО (у тра ја њу од 3 го ди не)

ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (оба ве зан 
за све хи рур шке спе ци јал но сти у тра ја њу од 2 го ди не и мо же се 
оба ви ти у ре ги о нал ној здрав стве ној уста но ви, или у спе ци ја ли зо-
ва ној уни вер зи тет ској кли ни ци одн. ин сти ту ту).

(ЛЕ ГЕН ДА: а  – аси сти ра; о  – опе ри ше)
1.1. ХИ РУР ШКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ 2 ме се ца
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 

те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло-
кок не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин-
фек ци је иза зва не грам-не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и 
др. ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек ци је 
иза зва не грам-не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је.

То ком прак тич не еду ка ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди 
сле де ће:

 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва (о) 10
 – об ра да па на ри ци ју ма (о) 6
 – об ра да ди ја бе тич не ган гре не (о) 2

1.2. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 7 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да 

са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и прак тич на зна ња из ди јаг-
но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ле че ња свих акут них аб-
до ми нал них ста ња (син дром пе ри то ни ти са, син дром иле у са и син-
дром ин тра аб до ми нал ног кр ва ре ња).

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 
ура ди сле де ће:

 – апен дек то ми је (о) 5
 – укље ште не ки ле 5 (а); 5 (о)
 – де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не (о) 2
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (о) 2
 – ана сто мо за тан ког цре ва (о) 6

1.3. ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА 9 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да са-

вла да сле де ћа те о риј ска зна ња:
 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – основ ни пој мо ви о ети о па то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)
 – ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-

тра у ма ти зо ва них
 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, ду-

ге ко сти)
 – са вла да ва ње осно ва ул тра звуч не ди јаг но сти ке по вре да тр-

бу ха
 – кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок
 – дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро-елек тро лит ски дис ба ланс, пост тра у мат ске пси-
хо зе и др. де ли рант на ста ња)



 – при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње
 – по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – опе ра тив ни за хва ти на ко шта но-зглоб ном си сте му
 – ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним за хва ти ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – ин фек ци је на ко сти ма
Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће хир. про це-

ду ре:
 – екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те та (о) 15
 – ре по зи ци ја пре ло ма (о) 15
 – пунк ци ја зглоб ног из ли ва  (о) 10
 – пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на (о) 10
 – ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја (о) 5
 – об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва (о) 20
 – то ра кал на дре на жа (о) 5
 – јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем осте о син тет ског 

ма те ри ја ла (о) 10

1.4. АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА СА РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈОМ 2 
ме се ца

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-
нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-плу мо нал не ре а ни ма ци је.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће:
 – узи ма ње уче шћа у 50 оп штих ане сте зи ја
 – про це на и при пре ма 15 па ци је на та за пла ни ра ни хир. за хват
 – су де ло ва ње у 5 кар дио-пул мо нал них ре а ни ма ци ја
 – уче ству је у из во ђе њу 25 ре ги о нал них ане сте зи ја
 – пла си ра ње 10 цен трал них вен ских ка те те ра ( CVK)
1.5. ХИ РУР ШКА ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-

сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.
1.6. ОПЕ КО ТИ НЕ 1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја зна ња из сле де ћих обла сти:
 – пру жа ње пр ве по мо ћи код опе ко ти на
 – тран спорт опе че них
 – при мар на об ра да све жих опе ко ти на
 – оце на и про це на те жи не и сте пе на опе че не по вр ши не
 – па то фи зи о ло ги ја опе ко ти на
 – ме ха ни зам за ра ста ња опе ко ти на
 – те ра пи ја опе ко тин ског шо ка
 – ур гент не хи рур шке про це ду ре код опе ко ти на
 – екс ци зи ја опе ко тин ске ра не
 – узи ма ње и кон зер ви ра ње сло бод них ко жних тран сплан та та
 – ин ди ка ци је за упо тре бу сло бод них ко жних тран сплан та та
 – те о рет ске осно ве фор ми ра ња сло бод них ко жних тран-

сплан та та из кул ту ре тки ва
 – акут на ту бул ска не кро за као ин ди ка ци ја за акут ну хе мо ди-

ја ли зу
 – опе ко ти не ди сај них пу те ва
 – не га тив ни енер гет ски би ланс код опе че них бо ле сни ка
 – иму но ло шки аспект код опе че них
 – хе миј ске опе ко ти не и ан ти до ти
 – ма сов не опе ко ти не, опе ко ти не у по ли тра у ми, опе ко ти не у 

ра ту
Спе ци ја ли зант од ра ђу је сле де ће опе ра тив не про це ду ре и за-

хва те:
 – при мар на об ра да ве ће опе ко ти не (о) 1
 – не крек то ми ја са при мар ном тан ген ци јал ном екс ци зи јом (о) 5
 – не крек то ми ја са екс ци зи јом до фа сци је (о) 2
 – узи ма ње ауотран сплан та та ко же Wat son-овим но жем или елек-

трич ним дер ма то мом (о) 10
 – ес ха ро то ми ја (о) 1
 – фа сци о то ми ја (о) 1

1.7. ПА ТО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 

кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. Та-
ко ђе са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као и ту-
ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја ли зи ра.

На кон за вр ше ног оп штег де ла, спе ци ја ли зант, ка ко је већ на-
ве де но, пред 3-чла ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же 
глав ни ко ло кви јум (оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), 

и он пред ста вља услов за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је из оп ште 
хи рур ги је.

ПО СЕБ НИ ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (тра је 3 го ди не и мо-
же се оба ви ти ис кљу чи во у за то од ре ђе ној спе ци ја ли зо ва ној уста-
но ви  – уни вер зи тет ској кли ни ци или ин сти ту ту). То ком овог де ла 
спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да оба ви и оба ве зну, за-
ко ном про пи са ну, ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НУ на ста ву.

1.1. УРО ЛО ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја сле де ћа зна ња и са вла да ва сле де ће ве-

шти не:
 – ди јаг но сти ка и очи та ва ње RTG сни ма ка уро трак та
 – ди френ ци јал на ди јаг но за обо ље ња уро трак та
 – акут ни скро тум (акут ни ор хи е пи ди ди ми тис, тор зи ја те сти са)
 – ди фе рен ци јал на ди јаг но за хе ма ту ри је
 – ре ша ва ње акут не ре тен ци је ури на (ка те те ри за ци је, су пра-

пу бич на ци сто сто ми ја)
 – опе ра ци је код не спу ште ног те сти са (ор хи до пек си ја), код 

хи дро ке ле, спер ма то ке ле, ва ри ко ке ле и фи мо зе
 – опе ра ци је код кал ку ло зе уро трак та
 – ци сто ско пи ја
 – тран су ре трал на про ста тек то ми ја
 – ис пи ти ва ње уро ди на ми ке и не у ро ге на бе ши ка
Спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди сле де ће:
 – ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке 30
 – ци сто ско пи ја (а)3; (о)3
 – ор хи до пек си ја (а)3; (о)5
 – опе ра ци ја хи дро ке ле (а)3; (о)2
 – опе ра ци ја фи мо зе (цир кум ци зи ја) (а)3; (о)5
 – пер ку та на ци сто сто ма (о)1
 – су ту ра мо краћ не бе ши ке (а)2; (о)2
 – не фрек то ми ја (а)3; (о)2

1.2. ТО РА КАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња ко ја се 

од но се на ди јаг но стич ке по ступ ке и те ра пиј ске прин ци пе па то ло-
шких ста ња ве за них за груд ну хи рур ги ју. При то ме мо ра овла да ти 
прак тич ним ве шти на ма то ра кал не пунк ци је, то ра кал не дре на же, 
елек тив не и ур гент не то ра ко то ми је, као и хе мо ста зе код по вре да 
плућ ног па рен хи ма.

Спе ци ја ли зант та ко ђе тре ба да ура ди сле де ће:
 – то ра кал на пунк ци ја 5
 – то ра кал на дре на жа 10
 – то ра ко то ми ја (а)5; (о)5
 – за тва ра ње то ра ко то ми је (а)5; (о)5
 – опе ра ци ја стру ме (а)5; (о)2

1.3. ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант сти че те о риј ска и прак тич на зна ња из фи зи о-

ло ги је и па то фи зи о ло ги је кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ин ди ка ци-
ја ма за ди јаг но стич ке по ступ ке и хи рур шке за хва те на ар те ри ја ма, 
као и шав не тех ни ке на ар те ри ја ма и вен ском си сте му.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да то ком овог де ла кру же ња 
ура ди сле де ће:

 – ем бо лек то ми ја (а)2; (о)3
 – шав ар те ри је (а)3; (о)2
 – пре па ри са ње аб до ми нал не аор те (а)3; (о)4
 – пре па ра ци ја фе мо рал них крв них су до ва (а)3; (о)4

1.4. ХИ РУР ШКА ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-

сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка:
 – ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја
 – упо тре ба апа ра та за аси сти ра ну вен ти ла ци ју
 – ин ди ка ци је за при кљу чи ва ње хи рур шког бо ле сни ка на ре-

спи ра тор
 – ин ди ка ци је и на чи ни пре во ђе ња хи рур шког бо ле сни ка са 

аси сти ра не вен ти ла ци је на спон та но ди са ње
 – ин тер пре та ци ја (ту ма че ње) га сних ана ли за кр ви и др. ла бо-

ра то риј ских ана ли за
 – овла да ва ње осно ви ма па рен те рал не ис хра не
Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра 20
 – ар те риј ска пунк ци ја 20
 – за ме на ен до тра хе ал не ка ни ле 5



1.5. ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈА СА ОСНО ВА МА ХИ РУР-
ШКЕ ЕН ДО СКО ПИ ЈЕ И УЛ ТРА ЗВУ КА 2 МЕ СЕ ЦА

Са вла да ва ње сле де ћих те о риј ских и прак тич них зна ња:
 – ди јаг но сти ка и те ра пи ја га стро ен те ро ло шких обо ље ња
 – ин ди ка ци је за кон зер ва тив ним ле че њем ор га на ди ге стив ног 

трак та
 – мул ти ди сци пли нар ни при ступ у ле че њу обо ље ња ди ге стив-

ног ту бу са, је тре и пан кре а са
 – основ ни прин ци пи при ме не ул тра со но гра фи је у га стро ен-

те ро ло ги ји
 – основ ни прин ци пи хи рур шке ен до ско пи је
Спе ци ја ли зант са вла да ва и сле де ће ди јаг но стич ке про це ду ре:
 – езо фа го га стро ду о де но ско пи ја 10
 – ин јек ци о на скле ро те ра пи ја у ле че њу кр ва ре ња из гор њих пар-

ти ја ди ге стив ног трак та 5
 – рек то ско пи ја 20
 – ко ло но ско пи ја 20

1.6. ОН КО ЛО ГИ ЈА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант се упо зна је са сле де ћим те о риј ским и прак-

тич ним зна њи ма:
 – ети о па то ге не за и иму но ло ги ја ма лиг них ту мо ра ди ге стив-

ног трак та, па то фи зи о ло ги ја ма лиг но ма ди ге стив ног трак та
 – ди јаг но стич ке ме то де и по ступ ци у ле че њу ма лиг но ма ди-

ге стив ног трак та ( Rtg, ен до ско пи ја, аспи ра ци о на би оп си ја, ул тра-
со но гра фи ја, сцин ти гра фи ја, лим фо сцин ти гра фи ја, CT., NMR)

 – хи сто ло шка ве ри фи ка ци ја и ти пи за ци ја (ди фе рен ци ра ње) 
ту мо ра ди ге стив ног трак та

 – TNM и др. кла си фи ка ци је ма лиг них ту мо ра
 – хи рур ги ја ма лиг них ту мо ра (опе ра тив ни ле че ње и ком пли-

ка ци је)
 – ин тер ди сци пли нар ни (кон зи ли јар ни) при ступ у ле че њу ма-

лиг них ту мо ра (ра ди о те ра пи ја, хе мо те ра пи ја, ен до кри на те ра пи ја, 
иму но те ра пи ја, ген ска те ра пи ја

 – основ ни прин ци пи ин тра ар те риј ске хе ми о те ра пи је
 – ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка ле че них од ма лиг но ма
 – ре ги стра ци ја и ста ти стич ка об ра да ма лиг них бо ле сни ка
1.7. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 24 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја сле де ћа те о риј ска и прак тич на зна ња:
 – хи рур шка (то по граф ска) ана то ми ја тр бу шног зи да и ин тра-

аб до ми нал них ор га на
 – фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја ди ге стив ног трак та
 – ди јаг но стич ке ме то де и по ступ ци у кли нич кој па то ло ги ји 

аб до ме на
 – хи рур шко ле че ње акут них и хро нич них па то ло шких ста ња 

ди ге стив ног трак та
 – ми ни мал но ин ва зив не и ла па ро скоп ске про це ду ре у аб до-

ми нал ној хи рур ги ји
 – по сто пе ра тив не ком пли ка ци је у хи рур ги ји аб до ме на и њи-

хо во ре ша ва ње
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће хи рур шке про це ду ре:
 – аб до ми но цен те за (аб до ми нал на пунк ци ја) (о)20
 – опе ра ци ја пре пон ске ки ле (а)20; (о)20
 – апен дек то ми ја (а)30; (о)30
 – по сто пе ра тив на ки ла (о)6
 – хе мо ро и дек то ми ја (а)10; (о)10
 – пе ри а нал на фи сту ла (о)5
 – опе ра ци ја пи ло ни дал ног си ну са (а)5; (о)5
 – пла сти ка (по сто пе ра тив на ки ла) пред њег тр бу шног зи да (а)3;(о)3
 – кон вен ци о нал на (кла сич на) хо ле ци стек то ми ја (а)10; (о)10
 – ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја (а)3; (о)15
 – хо ле до хо то ми ја са Т-дре на жом (а)3; (о)5
 – су ту ра пер фо ра тивнг ул ку са (а)5; (о)10
 – га стро сто ми ја (а)3; (о)2
 – ну три тив на је ју но сто ми ја (а)4; (о)5
 – иле о сто ми ја (а)3; (о)2
 – би по лар на ко ло сто ми ја (а)3; (о)3
 – опе ра ци ја по Hart man-у (а)1; (о)1
 – ре зек ци ја тан ког цре ва са ана сто мо зом (а)6; (о)4
 – шав де бе лог цре ва (а)3; (о)2
 – спле нек то ми ја (а)3; (о)3
 – га стро ен те ро а на сто мо за (а)2; (о)1
 – ре зек ци ја же лу ца (BI; BII) (а)3; (о)6

 – опе ра ци ја хи ја ту сне хер ни је по Nis sen-у (а)1
 – трун кал на ва го то ми ја (а)1; (о)1
 – се лек тив на ва го то ми ја (а)1; (о)1
 – би ли о ди ге стив на ана сто мо за по Ro ux-у (а)4; (о)5
 – опе ра ци ја ехи но кок не ци сте је тре (а)3; (о)3
 – тран сду о де нал на сфинк те ро пла сти ка (а)3; (о)1
 – би оп си ја је тре (а)3; (о)2
 – шав је тре код по вре да (а)3; (о)3
 – ле ва ло бек то ми ја је тре (а)3; (о)3
 – де сна хе ми ко лек то ми ја (а)3; (о)5
 – ле ва хе ми ко лек то ми ја (а)3; (о)5
 – пред ња ре зек ци ја рек ту ма по Di xon-у (а)4; (о)5
 – аб до ми но пе ри не ал на ам пу та ци ја рек ту ма по Mil les-у (а)4; (о)1
 – то тал на ко лек то ми ја (а)3
 – цер ви кал на езо фа го сто ми ја (а)3; (о)1
 – су ту ра то ра кал ног јед ња ка код по вре да (а)1; (о)1
 – то тал на га стрек то ми ја са лим фа де нек то ми јом (а)4; (о)5
 – езо фа гек то ми ја кроз то ра ко то ми ју (а)2; (о)1
 – тран схи ја тал на езо фа гек то ми ја (а)2; (о)1
 – ре кон струк ци ја јед ња ка (ко ло пла сти ка; га стро пла сти ка) (а)2
 – це фа лич на ду о де но пан кре а тек то ми ја ( Whip ple) (а)3;(о)1
 – дис тал на пан кре а тек то ми ја (а)2; (о)1
 – Wir sun go-је ју но сто ми ја ( Pu e stow) (а)1
 – не кро сек то ми ја код не кро тич ног пан кре а ти ти са (а)2; (о)2

Про ве ра зна ња
То ком спе ци ја ли за ци је, мен тор има оба ве зу да у од го ва ра ју ћим 

вре мен ским ин тер ва ли ма за ка зу је кан ди да ту кон сул та ци је, се ми нар-
ске ра до ве и ко ло кви ју ме, чи ме се вр ши про ве ра но во сте че ног зна-
ње. Оба ве зне про ве ре зна ња спе ци ја ли зан та се то ком спе ци ја ли за ци-
је вр ше и из ла га њем при ка за по је ди них ин те ре сант них слу ча је ва из 
прак се, (кли нич ка ка зу и сти ка) на кли нич ким се ми на ри ма. 

Глав ни ко ло кви јум се за ка зу је на кон пр вог (оп штег 2-го ди-
шњег) де ла спе ци ја ли за ци је, и то пред 3-чла ном ко ми си јом, ко ју 
са чи ња ва ју мен тор и два чла на. Глав ни ко ло кви јум је услов за на-
ста вак спе ци ја ли за ци је.

Та ко ђе, то ком „кру же ња”, а на кон сва ке „от кру же не” обла сти, 
спе ци ја ли зант је ду жан да по ла же оба ве зан ко ло кви јум из исте обла-
сти. На ве де на про ве ра зна ња се мо же вр ши ти усме ним раз го во ром, 
или у об ли ку те ста. Оце не свих ко ло кви ју ма (од 6 до 10) упи су је се 
у ин декс. Све уоче не не пра вил но сти би ло ко је вр сте, а ко је мен тор 
уочи то ком спе ци ја ли за ци је, ду жан је да сиг на ли зи ра ше фу ка те дре.

12. Ва ску лар на хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја ва ску лар не хи рур ги је тра је пет го ди на. Са-
сто ји из ОП ШТЕГ и ПО СЕБ НОГ ДЕ ЛА.

I ОП ШТИ ДЕО део тра је две го ди не и са сто ји се из сле де ћих 
обла сти: хи рур шке ин фек ци је; аб до ми нал на хи рур ги ја; ур гент на хи-
рур ги ја  – тра у ма то ло ги ја; ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом и ин-
тен зив ном те ра пи јом; пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја; груд-
на хи рур ги ја, уро ло ги ја, ен до кри на хи рур ги ја и он ко ло шка хи рур ги ја.

I. 1. Хи рур шке ин фек ци је (1 ме сец)
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зна те о риј ска као и прак-

тич на зна ња о: ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор га ни зма од ин-
фек ци је; про у зро ко ва чи ма ин фек ци је; пре вен ци ји и ле че њу хе мо-
те ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма; и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на: ста фи ло кок не и стреп то кок не ин фек ци је; ери-
зи пел; ин фек ци је иза зва не грам-не га тив ним аген си ма; кло стри ди-
јал не и дру ге ана е роб не ин фек ци је; и гљи вич не ин фек ци је. Кан-
ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и те мељ на 
прак тич на зна ња о хи рур шкој про фи лак си, асеп си и ан ти сеп си, 
сте ри ли за ци ји и дез ин фек ци ји.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба вио 
ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них у та бе ли 1.

Та бе ла 1. Хи рур шке ин фек ци је
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва  –  – 10 слу ча је ва
Об ра да па на ри ци ју ма  –  – 6 слу ча је ва
Об ра да ди ја бе те сног сто па ла  –  – 3 слу ча ја



I. 2. Аб до ми нал на хи рур ги ја (8 ме се ци)
Спе ци ја ли зант тре ба да са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и 

прак тич на зна ња ве за но за хи рур шке при сту пе, за тва ра ње аб до мо-
ми нал них ин ци зи ја, дре на же и основ не аб до ми нал не опе ра тив не 
за хва те (га стро ду о де нум, жуч на ке са и пу те ви, тан ко и де бе ло цре-
во) као и основ не по ступ ке у ле че њу акут них аб до ми нал них ста ња 
(син дром пе ри то ни ти са, иле у са и ин тра аб до ми нал ног кр ва ре ња).

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба вио 
ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка зна их у та бе ли 2.

Та бе ла 2. Аб до ми нал на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ин гви нал на хер ни ја 5 10 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Ла па ро то ми ја и за тва ра ње ла па рот. Ра не 5 20 слу ча је ва 10 

слу ча је ва
Де хи сце ни ја ла про том не ра не  – 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
Вен трал на хер ни ја 3 3 слу ча је ва 2 слу ча ја
Ана сто мо за тан ког цре ва  – 7 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Ре сек ци ја же лу ца 3 5 слу ча је ва  –
Хо ле ци стек то ми ја 5 10 слу ча је ва 2 слу ча ја
Харт ма но ва про це ду ра 5 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
Хе ми ко лек то ми ја 5 3 слу ча је ва  –
Су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са 3 3 слу ча ја 1 слу чај
Апен дек то ми ја  – 5 2
Пунк ци ја аб до ме на 5  – 2
Спле нек то ми ја 3 3 слу ча је ва 2 слу ча ја
Су ту ра је тре  – 3 слу ча ја  –
Ре сек ци је јед ња ка 3 2  –

I. 3. Ур гент на хи рур ги ја  – тра у ма то ло ги ја (6 ме се ци)
Спе ци ја ли зант тре ба да са вла да те о риј ска и прак тич на зна ња 

ко ја се од но се на: ети о па то ге не зу и кла си фи ка ци ју по вре да; ре а ни-
ма ци ју и те ра пи ју тра у ма ти зо ва них и по ли тра у ма ти зо ва них бо ле-
сни ка, од но сно дру гих си стем ских ком пли ка ци ја тра у ме (тром бо-
ем бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро е лек тро лит ски дис ба ланс, пост тра у мат ске пси-
хо зе и дру га де ли рант на ста ња) ; ди јаг но стич ке по ступ ке на кон 
тра у ме аб до ме на, груд ног ко ша и ло ко мо тор ног си сте ма; кон зер ва-
тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју и по вре да кич ме ног сту ба; ди јаг но-
зу, ди фе рен ци јал ну ди јаг но за и те ра пи ју раз ли чи тих шок них ста ња 
(тра у мат ски, хе мо ра гиј ски, сеп тич ни, кар ди о ге ни, МОД, МОФ) ; 
опе ра тив не за хва те на ко шта но-зглоб ном си сте му на кон тра у ме.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба вио 
ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них у та бе ли 3.

Та бе ла 3. Ур гент на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Екс тен зи ја ко сти ју екс тре ми те та код пре ло ма 5 слу ча је ва 5 

слу ча је ва 1
Ре по зи ци ја пре ло ма, осте о син те за 5 слу ча је ва 10 слу ча је ва 1
Пунк ци ја зглоб ног из ли ва 3 3 слу ча је ва 2 слу ча ја
Апли ка ци ја спо ља шњег фик са то ра 2 слу ча ја 5 слу ча је ва  –
Об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва  – 5 слу ча ја 10 слу ча је ва
Тра хе о сто ми ја (*) 2 слу ча ја 3 слу ча ја 3 слу ча ја

I. 4. Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом и ин тен зив ном те-
ра пи јом (2 ме се ца)

Спе ци ја ли знат усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-
нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је. Усва ја зна ња из обла сти 
ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба вио 
ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка зна их у та бе ли 4.

Та бе ла 4. Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом и ин тен зив-
ном те ра пи јом

Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Из во ди
Уче шће у 20 оп штих ане сте зи ја 10 10  –
Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја 5 5 5
Су де ло ва ње у 10 кар ди о пулм. Ре а ни ма ци ја 4 4 2

Уче ству је у 10 ре ги о нал них ане сте зи ја 4 4 2
Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја 4 4 2
Ре ги о нал на ане сте зи ја  – 5 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра  – 5 слу ча је ва 5 слу-

ча је ва

I. 5. Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја  – опе ко ти не (1 
ме сец)

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња ко ја се 
од но се на при ме ну сло бод них ко жних тран сплан та та, од но сно 
ко жно-ми шић них ре жње ва са ми кро ва ску лар ним ана сто мо за ма. 
Усва ја зна ња из обла сти трет ма на опе ко ти на.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка зан их у та-
бе ли 5.

Та бе ла 5. Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
При мар на об ра да ве ће опе ко ти не 5 3 1
Не крек то ми ја са тан ген ци јал ном ин ци зи јом 3 2  –
Не крек то ми ја са екс ци зи јом 3 2  –
Ауто тран спла тант ко же Њат сон-овим но жем  – 5 слу ча је ва
Ауто тран спла тант ко же елек тр. Дер ма то мом  – 5 слу ча је ва
Пре кри ва ње де фек та ко жно-ми шић ним ре жњем уз кре и ра ње 

ми кро ва ску лар них ана сто мо за  – 5 слу ча је ва

I. 6. Груд на хи рур ги ја (3 ме се ца)
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за отва ра ње, за тва ра ње и дре на жу 

груд не ду пље, и упо зна је се основ ним опе ра тив ним за хва ти ма.
Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-

вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них у та-
бе ли 7.

Та бе ла 7. Груд на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
То ра ко то ми ја и за тва ра ње то ра ко том не ра не 5 10 слу ча је ва 5 

слу ча ја
То ра кал не дре на же 5 10 слу ча је ва 5 слу ча је ва
То ра кал на пунк ци ја 5 5 5
Ренд ге но ско пи ја 10  – 5
Ре сек ци је плу ћа 5 5 слу ча је ва  –

I. 7. Уро ло ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска и прак тич на зна-

ња ко ја се од но се на: пла си ра ње ци сто фик са; су ту ру мо краћ не бе-
ши ке; су ту ру и ре кон струк ци ју уре те ра, уре те ро ци сто не о сто му и 
не фрек то ми ју.

Та бе ла 7. Уро ло ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Пла си ра ње ци сто фик са 3 3 слу ча ја 3 слу ча ја
Су ту ра мо краћ не бе ши ке 3 3 слу ча ја 2 слу ча ја
Су ту ра и ре кон струк ци ја уре те ра 3 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
Уре те ро не о ци сто сто ма 3 5 слу ча је ва  –
Не фрек то ми ја 3 5 слу ча је ва 1 слу чај

I. 8. Ен до кри на хи рур ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска и прак тич на зна-

ња ко ја се од но се на обо ље ња ти ре о ид не и над бу бре жне жле зде 
(хи пер ти ре о за, ти ре о ток сич на кри за, хи по ти ре о за, адре нал на ин-
су фи ци јен ци ја Cus hin gov sy, фе о хро мо ци том).

Та бе ла 8. Ен до кри на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ти ре о и дек то ми ја  – 15 слу ча ја 2 слу ча ја
Адре на лек то ми ја  – 5 слу ча је ва  –

I.9. Хи рур шка он ко ло ги ја  – (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант се упо зна је са осно ва ма хи рур шког ле че ња 

ма лиг них бо ле сти. Усва ја ба зич не он ко ло шко хи рур шке по сту ла те 



у ди јаг но сти ци и ин ди ка ци ја ма за опе ра тив но ле че ње (ма лиг ни 
ме ла ном, кар ци ном дој ке, ту мо ри ме ких тки ва).

Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ма лиг ни ме ла ном  – екс ци зи ја 5 5 слу ча је ва  –
Ма стек то ми ја 10 5  –
Ту мо ри ме ких тки ва 5 5
На по ме на:
Те о риј ска и прак тич на на ста ва ће се за спе ци ја ли зан те Кли-

ни ке за ва ску лар ну хи рур ги ју Ин сти ту та за КВБ КЦС и Ин сти ту-
та за КВБ „Де ди ње” оба вља ти у на став ним ба за ма Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. За спе ци ја ли зан те из дру гих уста но ва део 
на ста ве се мо же оба ви ти и у ма тич ним ку ћа ма.

На кон за вр ше ног ОП ШТЕГ ДЕ ЛА, спе ци ја ли зант пред 3-чла-
ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же глав ни ко ло кви јум 
(оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), и он пред ста вља услов 
за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је у окви ру ПО СЕБ НОГ ДЕ ЛА.

II. ПО СЕБ АН ДЕО  – ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА

По себ ни део тра је три го ди не и са сто ји се од сле де ћих обла-
сти: хи рур ги ја су пра а орт них гра на; хи рур ги ја то ра кал не и то ра-
ко аб до ми нал не аор те; хи рур ги ја аб до ми нал не аор те; хи рур ги ја 
пе ри фер них ар те ри ја; хи рур ги ја вен ског и лим фног си сте ма; тран-
сплан та ци о на хи рур ги ја; ен до ва ску лар не про це ду ре; ди јаг но сти ка 
ва ску лар них обо ље ња; ур гент на ва ску лар на хи рур ги ја; па ли ја тив-
на ва ску лар на хи рур ги ја; кар ди о хи рур ги ја.

II. 1. Хи рур ги ја су пра а орт них гра на (6 ме се ци)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска и прак тич на зна ња ко ја 

се од но се на: сте но зант но-оклу зив ну бо лест су пра а орт них гра на; 
„кин кинг и кој линг” ка ро тид них ар те ри ја; ане у ри зме су пра а орт-
них гра на; ту мор ка ро тид ног те ла; ана том ске и ек страанaтомск е 
про це ду ре на су пра а орт ним гра на ма и син дром гор њег то ра кла ног 
отво ра.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них у та-
бе ли 1.

Та бе ла 1. Хи рур ги ја су пра а орт них гра на.
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Кон вен ци о нал на ка ро тид на ен дар те рек то ми ја 5 5 слу ча је ва 3 

слу ча ја
Евер зи о на ка ро тид на ен дар те рек то ми ја 5 20 слу ча је ва 7 слу-

ча је ва
Кин кинг и кој линг ка ро тид них ар те ри ја 3 7 слу ча је ва 2 слу-

ча ја
Ане у ри зма ка ро тид не ар те ри је 3 2 слу ча ја  –
Екс тра а на том ске ре кон струк ци је 5 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
Ана том ске ре кон струк ци је 5 2 слу ча ја  –
Ре кон струк ци ја вер те брал них ар те ри ја 3 1 слу чај  –
Трет ман син дро ма гор њег торакалнoг отво ра 5 3 слу ча ја  –
Ту мор ка ро тид ног те ла 3 3 слу ча ја  –

II. 2. Хи рур ги ја то ра кал не и то ра ко аб до ми нал не аор те (2 ме-
се ца)

Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 
се од но си на обо ље ња то ра кал не и то ра ко аб до ми нал не аор те (ане-
у ри зме, ко арк та ци ја, ар три ти си )

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 2.

Та бе ла 2. Хи рур ги ја то ра кал не и то ра ко аб до ми нал не аор те
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ане у ри зма то ра кал не аор те 5 слу ча је ва 5 слу ча ја  –
Ане у ри зма то ра ко аб до ми нал не аор те 5 5 слу ча је ва  –

II. 3. Хи рур ги ја аб до ми нал не аор те (6 ме се ци)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 

се од но си на сте но зант но-оклу зив ну и ане ур зи мат ску бо лест аб до-
ми на лен аор те и ње них гра на.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 3.

Та бе ла 3. Хи рур ги ја аб до ми нал не аор те
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ре сек ци ја ААА и ин тер по зи ци ја граф та 5 15 слу ча је ва 2 слу-

ча ја
Ре сек ци ја ААА и аор то би и ли ја кал на или аор то би фе мо рал на 

ре кон струк ци ја 5 15 слу ча је ва 3 слу ча ја
М. Le rish, АФФ ре кон струк ци ја 5 10 слу ча је ва 3 слу ча ја
Ре кон струк ци ја ви сце рал них гра на 3 3 слу ча ја  –
Ре но ва ску лар на хи пер тен зи ја 2 2 слу ча ја  –
Екс тра а на том ске про це ду ре (АџФФ, Цросс Овер, Тран соб ту-

ра тор на) 5 10 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Им план та ци ја ка да ве рич ног хо мо граф та  – 2 слу ча ја  –
Трет ман аб до ми нал них ту мо ра 5 3 слу ча ја  –

II. 4. Хи рур ги ја пе ри фер них ар те ри ја (6 ме се ци)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 

се од но си на сте но зант но-оклу зив не и ане у ри змат ске бо ле сти пе-
ри фер них ар те ри ја. Спе ци ја ли зант по себ но тре ба да овла да про-
бле мом акут не и „кри тич не ис хе ми је до њих екс тре ми те та”, спе ци-
фич ним обо ље њи ма по пли те ал не ар те ри је (син дром укље ште ња, 
ци стич на адвен ти ци јел на бо лест), као и ба зич ним хи рур шким 
прин ци пи ма (су ту ра крв ног су да, ен дар те рек то ми ја, „ patch” пла-
сти ка, ин тер по зи ци ја граф та, „bypass”) .

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 4.

Та бе ла 4. Хи рур ги ја пе ри фер них ар те ри ја.
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Про фун до пла сти ка 5 5 слу ча је ва 3 слу ча ја
Нат ко ле ни Ф-П bypass син тет ским граф том 5 15 слу ча је ва 5 

слу ча је ва
Ре верз ни Ф-П/Цр bypass 5 10 слу ча је ва 3 слу ча ја
„Ин си ту” Ф-П/Цр bypass 5 10 слу ча је ва 3 слу ча ја
Ане у ри зма пе ри фер них ар те ри ја 5 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
„Спе ци фич на” обо ље ња по пли те ал не ар те ри је  – 2 слу ча ја  –

II. 5. Хи рур ги ја вен ског и лим фног си сте ма (2 ме се ца)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 

се од но си на тром бо фле би тис, фле бо тром бо зу, хро нич нои вен ски 
за стој, вен ске ул ку се, лим фни за стој, ар те ри о вен ске мал фор ма ци-
је, обо ље ња гор ње и до ње шу пље ве не и порт ну хи пер тен зи ју.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 5.

Та бе ла 5. Хи рур ги ја вен ског и лим фног си сте ма
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Трет ман при мар них вен ских ва рик са 3 10 слу ча је ва 5 слу ча-

је ва
Обо ље ња пер фо рант них ве на  – 10 слу ча је ва  –
Ре кон струк ци ја ВЦИ 3 3 слу ча ја  –
Ре кон струк ци ја ВЦС 2 1  –
Порт на хи пер тен зи ја 3 3 слу ча ја  –

II. 6. Тран сплан та ци о на хи рур ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 

се се од но си на тран сплан та ци ју ор га на.
Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-

вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 6.

Та бе ла 6. Тран сплан та ци о на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Тран сплан та ци ја бу бре га  – 3 слу ча ја  –
Тран сплан та ци ја је тре 1  –  –



II. 7. Ен до ва ску лар не про це ду ре (2 ме се ца)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је 

се од но си на ПТА, пла си ра ња стен то ва, екуд но ва ску лар них граф-
то ва и ка ва фил те ра.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 7.

Та бе ла 7. Ен до ва ску лар не про це ду ре
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
ПТА и стент пе ри фер них ар те ри ја 5 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
ПТА и стент ка ро тид них ар те ри ја 5 5 слу ча је ва  –
Им план та ци ја аорт ног ен до граф та 5 слу ча је ва 5 слу ча је ва  –
Им план та ци ја ка ва фил те ра 2 слу ча ја  –  –

II. 8. Ди јаг но сти ка ва ску лар них обо ље ња (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње не ин-

ва зив не (Dop pler, EHO ди јаг но сти ке: ко ти ну ал ни и CDS, CT, MR, 
МSCT) и ин ва зив не ди јаг но сти ке (ан ги о гра фи ја) ва ску лар них бо-
ле сти.

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 8.

Та бе ла 8. Ди јаг но сти ка ва ску лар них обо ље ња
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Из во ди
Доп плер ин дек си, сег мент ни при ти сци, спек трал на ана ли за 5 

слу ча је ва 5 10 слу ча је ва
Ко лор до плер (ка ро тид не ар те ри ја, тр бу шна аор та, пе ри фер-

не ар те ри је) 30 слу ча је ва  – 5 
слу ча је ва
Тран сфе мо рал на ан ги о гра фи ја 5 5 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Тран сак си лар на ан ги о гра фи ја 5 5 слу ча је ва  –
Тран слум бал на аор то гра фи ја 5 5 слу ча је ва 2 слу ча ја
Се лек тив на ан ги о гра фи ја 5 слу ча је ва  –  –
МР 5 слу ча је ва  –
Мул ти слајс ни ЦТ 5 слу ча је ва  –  –

II. 9. Ур гент на ва ску лар на хи рур ги ја (5 ме се ци)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско  – прак тич на зна ња ко ја се 

од но се на ур гент на ва ску лар на ста ња (ем бо ли је, тром бо зе, изо ло-
ва не и ком би но ва не по вре де крв них су до ва, прин ци пе збри ња ва ња 
по ли тра у ме, ТДВ, руп ту ри ра не ане у ри зме аб до ми нал не аор те).

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 9.

Та бе ла 9. Ур гент на ва ску лар на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Тран сбра хи јал на ем бо лек то ми ја 3 5 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Тран сфе мо рал на еме бо лек то ми ја 3 10 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Тран спо пли те ал на ем бо лек то ми ја 3 10 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Изо ло ва на по вре да пе ри фер них ар те ри ја и ве на 3 10 слу ча је-

ва 5 слу ча је ва
Удру же на по вре да пе ри фер них ар те ри ја и ве на  – 5 слу ча је ва  –
Прок си мал ни тром бо фле би тис ВСМ 5 5 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Вен ска тром бек то ми ја 3 3 слу ча ја 1 слу чај
Руп ту ри ра на ане у ри зма аб до ми нал не аор те 5 слу ча је ва 10 

слу ча је ва 1 слу чај

II. 10. Ми кро хи рур ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант усва ја те о рет ска и прак тич на зна ња ве за на за 

ре план та ци ју пр сти ју и еск тре ми те та.
Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-

вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них у та-
бе ли 6.

Та бе ла 10. Ми кро хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Ре план та ци ја пр сти ју  – 5 слу ча је ва
Ре план та ци ја екс тре ми те та  – 1 слу чај
Ре кон струк ци ја пе ри фер них не ра ва  – 5 слу ча је ва

II. 11. Па ли ја тив на ва ску лар на хи рур ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско и прак тич но зна ње ко је се 

од но си на „не ре кон струк тив не” и „оста ле” ва ску лар не про це ду ре.
Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-

вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 10.

Та бе ла 11. Па ли ја тив на ва ску лар на хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Лум бал на сим па тек то ми ја  – 2 слу ча ја 1 слу чај
То ра кал на сим па тек то ми ја  – 2 слу ча ја  –
Нат ко ле на ам пу та ци ја  – 10 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Пот ко ле на ам пу та ци ја  – 10 слу ча је ва 10 слу ча је ва
Ам пу та ци ја пр сти ју  – 5 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Хе мо ди ја ли зне АВ фи сту ле  – 10 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Им план та ци ја граф та за хе мо ди ја ли зу  – 5 слу ча је ва 2 слу ча ја

II. 12. Кар ди о хи рур ги ја (2 ме се ца)
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ске и прак тич не осно ве еле-

мен тар них кар ди о хи рур шких про це ду ра (аор то ко ро нар ни бај пас, 
вал ву лар на хи рур ги ја, акут на ди сек ци ја асце дент не аор те, прин-
ци пи ЕКК, пе ри кар ди ти си.).

Мен тор сво јим пот пи сом по твр ђу је да је спе ци ја ли зант оба-
вио ми ни мум прак тич не еду ка ци је из про це ду ра при ка за них на та-
бе ли 11.

Та бе ла 12. Кар ди о хи рур ги ја
Про це ду ра Пред ви ђе на ак тив ност спе ци ја ли зан та
По сма тра Аси сти ра Опе ри ше
Стер но то ми ја 5 10 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Ка ну ла ци ја 5 5 слу ча ја 2 слу ча је ва
Пунк ци ја пе ри кар да 10 5 слу ча је ва 5 слу ча је ва
Аор то ко ро нар ни бај пас 5 10 слу ча је ва  –
Вал ву лар на хи рур ги ја 5 3 слу ча је ва  –
Ди сек ци ја асце дент не аор те 2 5 слу ча је ва  –

II 13. ОСТА ЛО (гра нич не обла сти)  – (1 ме сец)
Уград ња и за ме на пејс меј ке ра, хи пер ба рич на ок си ге на ци ја, 

фи зи кал на ре ха би ли та ци ја.
Зна чај ни је сма ње ње тра ја ња кар ди о хи рур ги је (са 6 на 2 ме-

се ца), као и бро ја по је ди них про це ду ра је од раз на гла ше не спе ци-
фич но сти ове обла сти, као и чи ње ни це да се ва ску лар ни хи рург не 
тре ба оспо со бља ва ти за из во ђе ње опе ра ци ја ко је ни ка ко не спа да-
ју у оп сег ње го вог ра да. 

13. Груд на хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је Оп ште груд не хи рур ги је (То ра кал не 
хи рур ги је) је ор га ни зо ва ње те о риј ске еду ка ци је и прак тич не обу ке 
ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји ко ји би по за вр ше ној обу ци и по ло же-
ном ис пи ту сте кли зва ње ле ка ра спе ци ја ли ста оп ште груд не хи-
рур ги је  – оп шти то ра кал ни хи рург.

Свр ха план ске еду ка ци је је фор ми ра ње оп штег груд ног хи-
рур га (то ра кал ног хи рур га) ко ји би био оспо со бљен да спро во ди и 
уна пре ђу је хи рур шку прак су у обла сти ди јаг но сти ке, опе ра тив ног 
ле че ња и кли нич ке кон тро ле то ра ко хи рур шких бо ле сни ка.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из Оп ште груд не хи рур ги је (То ра кал не хи-
рур ги је) тра је 5 го ди на – 60 ме се ци и са сто ји се из два де ла. Пр
ви део се од но си на Оп шту хи рур ги ју (у тра ја њу од 1 го ди не), а 
дру ги део се од но си на Оп шту груд ну хи рур ги ју (у тра ја њу од 
4 го ди не). 

Сва ком ле ка ру на спе ци ја ли за ци ји (спе ци ја ли зан ту) се од ре-
ђу је мен тор за це ло ку пан спе ци ја ли стич ки стаж (уни вер зи тет ски 
на став ник са ви ше од 10 го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа у обла сти 
Оп шта груд на хи рур ги ја). За по је ди не обла сти мен тор мо же од ре-
ди ти ко мен то ре (на став ни ке, док то ре или ма ги стре на у ка са ви ше 
од 10 го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа у Оп штој груд ној хи рур ги-
ји), ра ди по мо ћи у еду ка ци ји спе ци ја ли за на та.



Из бор име но ва ног мен то ра се вр ши по на ло гу Ме ди цин ског 
фа кул те та.

Пр ви део спе ци ја ли за ци је (1 го ди не – 12 ме се ци) спе ци
ја ли зант про во ди у уста но ви у ко јој се ра ди Оп шта хи рур ги ја 
(ин сти ту ти, кли ни ке, оде ље ња) и ко је има ју усло ве за еду ка ци ју из 
обла сти оп ште хи рур ги је по про пи са ном пла ну спе ци ја ли за ци је. 

Дру ги део спе ци ја ли за ци је (4 го ди не – 48 ме се ци) спе ци
ја ли зант про во ди у Уни вер зи тет ској уста но ви у ко јој се ра ди 
Оп шта груд на хи рур ги ја (ин сти ту ти, кли ни ке) и ко је има ју 
усло ве за ре а ли за ци ју про пи са ног пла на спе ци ја ли за ци је из 
Оп ште груд не хи рур ги је.

Уко ли ко се спе ци ја ли за ци ја оба вља у уста но ви у ко јој се не 
мо же у це ло сти ре а ли зо ва ти стаж спе ци ја ли за ци је по пред ви ђе-
ном пла ну (ни је мо гу ћа при ме на од го ва ра ју ћих ди јаг но стич ких и 
опе ра тив них про це ду ра), по треб но је обез бе ди ти да спе ци ја ли зант 
од ре ђе ни вре мен ски пе ри од про ве де у дру гим то ра ко хи рур шким 
ин сти ту ци ја ма у зе мљи, или евен ту ал но у ино стран ству, у вре ме-
ну пред ви ђе ном про гра мом спе ци ја ли за ци је. 

Вре ме про ве де но ван ин сти ту ци је се ра чу на у спе ци ја ли стич ки 
стаж, уко ли ко је спе ци ја ли зант до био за до во ља ва ју ћу оце ну од над-
ле жног ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој је оба вио део спе ци ја ли за ци је.

Уко ли ко спе ци ја ли зант же ли да про ве де ве ћи де спе ци ја ли-
за ци је на кар ди о ва ску лар ној или на хи рур ги ји јед ња ка  – до пун ска 
еду ка ци ја, исто му се мо же омо гу ћи ти у до го во ру са мен то ром, 
али у тра ја њу не ма ње и не ви ше од 1 (јед не) го ди не за област за 
ко ју је ви ше за ин те ре со ван. 

За све кан ди да те је оба ве зно да у то ку спе ци ја ли стич ког ста-
жа и кру же ња по ло же усме но или пи сме но ко ло кви јум из обла сти 
ко ју су са вла да ли. На осно ву ге не рал не по де ле кључ них на уч них 
обла сти ко је об у хва та спе ци ја ли за ци ја из Груд не хи рур ги је то би 
зна чи ло по ла га ње ко ло кви ју ма из сле де ћих 7 (се дам) обла сти:

 – Оп шта хи рур ги ја
 – Хи рур ги ја плу ћа 
 – Кар ди о ва ску лар на хи рур ги ја 
 – Хи рур ги ја јед ња ка 
 – Ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка 
 – Пул мо ло ги ја 
 – Ане сте зи ја и ре а ни ма ци ја 
Све ко ло кви ју ме кан ди да ти би по ла га ли пред од го вор ним 

мен то ром или пред ко ми си јом ко ју са чи ња ва ју са мо зва нич но име-
но ва ни мен то ри за од го ва ра ју ћу област. Пи сме ни тест би са чи ни-
ли име но ва ни мен то ри. У сва ком те сту по је ди нач но мо ра би ти нај-
ма ње 20-30 пи та ња.

Са др жај спе ци ја ли за ци је

1. По чет ни (оп шти) део спе ци ја ли за ци је се од но си на еду ка-
ци ју из Оп ште хи рур ги је и ко ре спо дент них хи рур шких ди сци пли-
на од ин те ре са за груд ну хи рур ги ју. 

Овај део спе ци ја ли за ци је тра је 1 го ди ну (12 ме се ци).
Ле ген да: п  – по сма тра; а  – аси сти ра, о  – опе ри ше
1.1. ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА 12 ме се ци
1.1.1. ХИ РУР ШКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ  1 ме сец
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 

те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло кок-
не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин фек-
ци је иза зва не грам не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и дру-
ге ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек ци је 
иза зва не гран не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва 10(о)
 – об ра да па на ри ци ју ма   6(о)
 – об ра да ди ја бе сне ган гре не   2(о)
1.1.2. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 6 ме се ци
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Апен дек то ми ја  5(о)
 – Укље ште не ки ле 5 (а), 5 (о)
 – Де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не 2(о)
 – Су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са   2(о)
 – Ана сто мо за тан ког цре ва  6(о)

 – Ана сто мо за де бе лог цре ва  6(о)
 – Сле зи на  – спле нек то ми ја  3(о)
 – Су ту ра је тре 5 (а), 5 (о)
 – Фор ми ра ње га стро сто ме  5 (а), 5 (о)
1.1.3. ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА И УР ГЕНТ НА  

ХИ РУР ГИ ЈА 1 ме сец
Еду ка ци ја: 
 – Функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – Основ ни пој мо ви о ети о пе то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)
 – Ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-

тра у ма ти зо ва них
 – Ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, аб-

до мен, ре тро пе ри то не ум, ду ге ко сти)
 – Основ на ул тра звуч на ди јаг но сти ка по вре да тр бу ха, ре тро-

пе ри то не у ма, груд ног ко ша
 – Кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – Тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок
 – Дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна емо бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив-
ни по ре ме ћа ји, хи дро е лек тро ли ти ски дис ба ла нас, по стра у мат ске 
пси хо зе и дру га де ли рант на ста ња)

 – При пре ма ви тал но угро же ног бо ле сни ка за опе ра тив но ле-
че ње

 – По сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – Ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним зах те ви ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – Ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – Ин фек ци је на ко сти ма
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те та   5 (а)
 – Ре по зи ци ја пре ло ма  5 (а)
 – Пунк ци ја зглоб ног из ли ва  10 (о)
 – Пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на  10 (о)
 – Ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја  5 (о)
 – Об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва 10 (а)
 – То ра кал на дре на жа 10 (о)
 – Јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем  

осте о син тет ског  ма те ри ја ла 5 ( а)
1.1.4. ХИ РУР ГИ ЈА УХА, ГР ЛА И НО СА  – ОРЛ  

И МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА  1.5 ме се ци
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из хи рур-

ги је уха, гр ла и но са. Из у ча ва осно ве и прак тич не при ме не не ин-
ва зив не и ин ва зив не ди јаг но сти ке и хи рур шке екс пло ра ци је ре ги-
о на вра та, ла рик са, гор њих ди сај них пу те ва и тра хе је и пљу вач них 
жле зда. Сти че и усва ја прак тич на зна ња из ен до скоп ских ме то да 
ве за них за на ве де ну ре ги ју као и при ме ну ул тра со но гра фи је у ди-
јаг но сти ци ле зи ја у врат ној ре ги ји.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Би оп си ја лим фних чво ро ва и ту мо ра вра та  20 (о)
 – Тра хе о то ми ја   5(а), 10 (о)
 – Про ме на тра хе о стом ске ка ни ле  20(о)
 – Хи рур шке ре сек ци је и ре кон струк ци је ла ринк са  15 (а)
 – Тра хе о брон хо ско пи ја и екс три па ци ја  

стра ног те ла код де це и од ра слих кроз ри гид ни  
брон хо скоп  20 (а), 5 (о)

 – Те ра пиј ска при ме на ла се ра  10 (а)
 – Хи рур шка екс пло ра ци ја вра та  

код мак си ло фа ци ја лих опе ра ци ја  10 (а)
1.1.5. ХИ РУР ГИ ЈА ДОЈ КЕ И КО ЖНИХ  

ТУ МО РА  1.5 ме се ци
Спе ци ја ли зант сти че и усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из 

хи рур ги је дој ке и ту мо ра ко же. Из у ча ва осно ве и прак тич не при-
ме не не ин ва зив не и ин ва зив не ди јаг но сти ке и хи рур шке екс пло ра-
ци је ре ги о на дој ке и ак си ле. Из у ча ва осно ве ди јаг но сти ке и те ра-
пи је нај че шћих при мар них ту мо ра ко же, по себ но ме ла но ма.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Би оп си ја лим фних чво ро ва ак си ле   5 (а), 10 (о)
 – Би оп си ја ле зи ја дој ке   5 (п), 10 (о)
 – Ко рек тив не и ра ди кал не ре сек ци је дој ке  10 (а), 5 (о)
 – Ре сек ци је ту мо ра ко же (ме ла но ма)   5(а), 5 (о) 
1.1.6. ЕН ДО КРИ НА ХИ РУР ГИ ЈА 0.5 ме се ци
Спе ци ја ли зант сти че и усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња 

из ен до кри не хи рур ги је. Из у ча ва по себ но, осно ве и прак тич не 



при ме не не ин ва зив не и ин ва зив не ди јаг но сти ке и хи рур шке екс-
пло ра ци је због ле зи ја ти ре о и дее, па ра ти ре о и дее и над бу бре жних 
жле зда. Упо зна је се са основ ним ин ди ка ци ја ма и вр ста ма хи рур-
шких при сту па и ин тер вен ци ја код сим па тек то ми је.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Ул тра со но граф ска ди јаг но сти ка но до зне  

стру ме шти та сте жле зде 5 (п), 5(о)
 – Ре сек ци ја шти та сте жле зде због кар ци но ма  5 (а), 1(о)
 – Ре сек ци ја врат не и то ра кал не но до зне стру ме  5 (а), 3 (о)
 – Ре сек ци ја над бу бре жне жле зде  3 (а)
 – Сим па тек то ми ја  3 (а), 5 (о) 
1.1.7. ПА ТО ЛО ГИ ЈА  0.5 ме се ци
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 

кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. 
Та ко ђе, са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као 
и ту ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја-
ли зи ра.

2. По себ ни део спе ци ја ли за ци је од но си се на еду ка ци ју из 
Оп ште груд не  хи рур ги је и тра је 4 го ди не (48 ме се ци): 

Ле ген да: п  – по сма тра; а  – аси сти ра, о  – опе ри ше
2.2. ОП ШТА ГРУД НА ХИ РУР ГИ ЈА  48 ме се ци
2.2.1. ХИ РУР ГИ ЈА ПЛУ ЋА 30 ме се ци
Спи сак струч них обла сти из Хи рур ги је плу ћа:
 – Ем бри о ло ги ја, ана то ми ја и мор фо ло ги ја плу ћа
 – Ди јаг но сти ка у груд ној хи рур ги ји
 – Пре о пе ра тив на про це на фак то ра ри зи ка код то ра ко хи рур-

шких бо ле сни ка
 – Хи рур шке тех ни ке и ин ци зи је у груд ној хи рур ги ји и стан-

дард не ре сек ци је плу ћа
 – По сто пе ра тив ни пе ри од (ком пли ка ци је и по сто пе ра тив на 

не га опе ри са них)
 – Зид груд ног ко ша
 – Хи рур шке бо ле сти ди ја фраг ме
 – Обо ље ња пле у ре
 – Ди јаг но сти ка и хи рур шко ле че ње нај че шћих обо ље ња тра хе је
 – Плућ не ин фек ци је
 – Кон ге ни тал не ано ма ли је и ле зи је струк ту ре плу ћа
 – Ту мо ри плу ћа (кар ци ном плу ћа, рет ки ту мо ри плу ћа, ме та-

ста зе екс тра то ра кал них ту мо ра у плу ћи ма, се кун дар ни при мар ни 
и ме та стат ски кар ци ном, су пер и ор сул цус ту мор, бе ниг ни ту мо ри 
плу ћа)

 – Ме ди ја сти нум
 – То ра кал на тра у ма
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Ди јаг но стич ка брон хо ско пи ја флек си бил ним  

брон хо ско пом 10 (п), 100 (о)
 – Ди јаг но стич ка и те ра пиј ска брон хо ско пи ја  

ри гид ним брон хо ско пом 10 (п),10 (о)
 – Пер ку та на би оп си ја иглом то ра кал ног зи да  5 (п), 30 (о)
 – Пер ку та на би оп си ја иглом плу ћа  5 (п), 30 (о)
 – Пер ку та на би оп си ја иглом ме ди ја сти нум 5 (п), 10 (о)
 – Пер ку та на би оп си ја пле у ре 5 (п), 20 (о)
 – Пле у рал на пунк ци ја  

ди јаг но стич ка-те ра пиј ска 5 (п), 100 (о)
 – Пле у ро ско пи ја-то ра ко ско пи ја  5 (п), 10 (о)
 – Ме ди ја сти но ско пи ја  5 (п), 10 (о)
 – Ме ди ја сти но то ми ја 3 (п), 1 (о)
 – Хи рур шка би оп си ја плу ћа 3 (а), 5 (о)
 – Хи рур шка би оп си ја пле у ре 3 (а), 5 (о)
 – То ра кал на дре на жа  5 (п), 100 (о)
 – ВАТС ди јаг но сти ка 10 (п), 20 (о)
 – Де кор ти ка ци ја плу ћа 10 (а), 20 (о)
 – Опе ра ци ја спон та ног пне у мо то рак са 10 (а), 15 (о)
 – ЛВРС  – плућ на ре дук ци ја код ем фи зе ма плу ћа 5 (а), 5 (о)
 – То ра кал не ин ци зи је – ак си лар на,  

по сте ро ла те рал на 5 (а), 100 (о)
 – Пне у мо нек то ми ја  – стан дард на (ле во, де сно) 50 (а), 10 (о)
 – Пне у мо нек то ми ја  – про ши ре на  10 (а), 5 (о)
 – Ло бек то ми ја  – стан дард на де сна гор ња  50 (а), 20 (о)
 – Ло бек то ми ја  – стан дард на де сна до ња 50 (а), 20 (о)
 – Ло бек то ми ја  – сред њи ре жањ 5 (а), 1 (о)
 – Ло бек то ми ја – стан дард на ле ва гор ња 50 (а), 20 (о)
 – Ло бек то ми ја  – стан дард на ле ва до ња  50 (а), 20 (о)
 – Ло бек то ми ја  – сле е е ве ре сек ци ја  

(де сна и ле ва гор ња) 5 (а), 3 (о)

 – Би ло бек то ми ја до ња  5 (а)
 – Би ло бек то ми ја гор ња 2 (а)
 – Ре сек ци ја сег мен та плу ћа  5 (а), 5 (о)
 – Кли на ста ре сек ци ја плу ћа  5 (а), 10 (о)
 – Стан дард на ре сек ци ја ту мо ра плу ћа  

и зи да груд ног ко ша  5 (а), 2 (о)
 – Екс тир па ци ја ту мо ра, ци сте плу ћа  5 (а), 5 (о)
 – Ену кле а ци ја хи да тид не ци сте плу ћа  

и ка пи то на жа 5 (а), 5 (о)
 – Ре сек ци ја ту мо ра зи да груд ног ко ша   5 (а), 5 (о)
 – Ре сек ци ја ту мо ра зи да груд ног ко ша  

(ре сек ци ја ре ба ра) и ре кон струк ци ја де фек та  
ало ма те ри ја лом (мре жи ца) 3 (а)

 – Ре сек ци ја ту мо ра стер ну ма и ре кон струк ци ја  
де фек та ало ма те ри ја лом 2 (а)

 – Ре кон струк ци ја зи да код кон ге ни тал них  
де фе ка та  – пец тус еxаватум, пец тус ца ри на тум 5 (а), 3 (о)

 – Ре сек ци је зи да груд ног ко ша код су пер и ор  
сул цус ту мо ра  3 (а)

 – ВАТС хи рур ги ја  – пне у мо то ракс, кли на сте  
ре сек ци је, ло бек то ми ја, де кор ти ка ци ја плу ћа,  
ди јаг но сти ка 30 (п), 20 (о)

 – Ре кон струк ци је ди ја фраг ме код тра у мат ске  
руп ту ре и кон ге ни тал них хер ни ја 5 (а), 3 (о)

 – Екс тир па ци ја ту мо ра ме ди ја сти ну ма  5 (а), 5 (о)
 – Пар ци јал на ре сек ци ја врат ног де ла тра хе је  

без сте ро то ми је  10 (а)
 – Пар ци јал на ре сек ци ја тра хе је са пар ци јал ном  

стер но то ми јом  5 (а)
 – Рек сон струк ци ја ка ри не тра хе је  – сле е ве  

пне у мо нек то ми ја  5 (а)
 – По ста вља ње ен до тра хе ал ног  

или ен до брон хи јал ног стен та  5 (п)
2.2.2. КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА  9 ме се ци
Спи сак струч них обла сти из кар ди о ва ску лар не хи рур ги је:
 – Кар ди о ва ску лар на ди јаг но сти ка
 – Екс тра кор по рал на цир ку ла ци ја и хи рур ги ја уро ђе них ср ча-

них ма на
 – Хи рур ги ја аор те и су пра а орт них гра на
 – Хи рур ги ја пе ри кар да и ту мо ра плу ћа
 – Хи рур ги ја пе ри фер них ар те ри ја и хи рур ги ја вен ског си сте ма
 – По вре де ср ца и крв них су до ва
 – По сто пе ра тив на ин тен зив на те ра пи ја и ре а ни ма ци ја
2.2.2.1. КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НА ДИ ЈАГ НО СТИ КА 1 ме сец 
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Ана то ми ја и па то-

ло шка ана то ми ја ср ца и крв них су до ва, фи зи о ло ги ја и па то фи зи о-
ло ги ја кар ди о ва ску лар ног си сте ма, хе мо ди на ми ка и хе мо ди нам ски 
мо ни то ринг, не ин ва зив на и ин ва зив на кар ди о ва ску лар на ди јаг но-
сти ка, кли нич ка кар ди о ло ги ја и ан ги о ло ги ја, ин ди ка ци је и при-
пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње. 

Еду ка ци ја:
 – Кар ди о ло шка аму блан та (ЕКГ ди јаг но сти ка)
 – Ехо кар ди о граф ски ка би нет (ЕХО, стресс ЕХО, и до плер 

ди јаг но сти ка ср ца)
 – Ка би нет ну кле ар не ме ди ци не (кар ди о сцин ти гра фи ја и кар-

ди о сцан)
 – Ра ди о ло шки ка би нет (пе ри фер не ан ги о гра фи је, ед но ва ску-

лар ни стент, НМР и ске нер у кар ди о ва ску лар ној ди јаг но сти ци)
 – Ва ску лар на ла бо ра то ри ја (ЕХО и доп плер ва ску лар на ди-

јаг но сти ка)
 – Ка те те ри за ци о на ла бо ра то ри ја (ка те те ри за ци ја ср ца, аор-

то гра фи ја, вен три ку ло гра фи ја, ко ро на ро гра фи ја, елек тро фи зи о ло-
шка ди јаг но сти ка и ин тер вент не кар ди о ло шке про це ду ре  – ба лон 
ди ла та ци ја, стен то ви)

 – Пејс меј кер цен тар (ди јаг но сти ка по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма 
 – 24х ЕКГ Хол тер мо ни то ри ниг, пејс меј кер кон тро ле).

2.2.2.2. ЕКС ТРА КОР ПО РАЛ НА ЦИР КУ ЛА ЦИ ЈА  
И ХИ РУР ГИ ЈА УРО ЂЕ НИХ СР ЧА НИХ МА НА  3 ме се ца

Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Екс тра кор по рал на 
цир ку ла ци ја и мо ни то ринг, ма ши не за ЕКК цир ку ла ци ју и де ло-
ви ЕКК си сте ма, ин тра о пе ра тив на про тек ци ја ми о кар да, хе мо ди-
нам ски и би о хе миј ски мо ни то ринг, тех ни ке кар ди о пул мон ла ног 
бyпас са (пар ци јал ни, то тал ни, цир ку ла тор ни арест), аси сти ра на 
цир ку ла ци ја и ме ха нич ка пот по ра цир ку ла ци је.



Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Ана то ми ја и па-
то ло шка ана то ми ја, фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја уро ђе них 
ср ча них ма на код де це и од ра слих, спе ци фич ност ди јаг но сти ке 
уро ђе них ср ча них ма на, кли нич ка пе ди ја триј ска кар ди о ло ги ја и 
ин ди ка ци је за опе ра тив но ле че ње. 

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Стер но то ми ја  20 (а), 10 (о)
 – Ка ни ли са ње ср ца и аор те  10 (а), 5 (о)
 – Ка ни ли са ње фе мо рал них крв них су до ва  10 (а), 5 (о)
 – Де ка ну ла ци ја и де а ре а ци ја ср ца  10 (а), 5 (о)
 – Дре на жа ме ди ја сти ну ма и за тва ра ње  

стер но то ми је 20 (а), 10 (о)
 – По ста вља ње епи ми о кар ди јал них пејс меј кер  

елек тро да 5 (а) 
 – Под ве зи ва ње Bot ta li duc tus-a  2 (п), 2 (а)
 – За тва ра ње АСД а  2 (а) 
 – За тва ра ње ВСД а  2 (а) 
 – Ко арк та ци ја аор те  2 (п) 
 – Те тра ло ги ја Fal lot 
 – па ли ја тив на опе ра ци ја  2 (п) 
 – ко рек тив на опе ра ци ја  2 (п) 
2.2.2.3. ХИ РУР ГИ ЈА АОР ТЕ  

И СУ ПРА А ОРТ НИХ ГРА НА  1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Ети о па то ге не за, 

мор фо ло ги ја, ди јаг но сти ка, кли ни ка и ле че ње ак ту них и хро нич-
них фор ми сте но зант но-оклу зив не и ане у ри змат ске бо ле сти, ди-
сек ци ја и дру гих па то ло шких ста ња аор те. 

Еду ка ци ја:
 – Хи рур шко ре ша ва ње акут не ди сек ци је асце дент не аор те
 – Хи рур шко ре ша ва ње ане у ри зме асце дент не аор те и лу ка 

аор те
 – Хи рур шко ре ша ва ње ане у ри зме то ра кал не аор те 
 – Хи рур шко ре ша ва ње то ра ко аб до ми нал не ане у ри зме
 – Хи рур шко ре ша ва ње хро нич них ане у ри зми аб до ми нал не 

аор те
 – ре сек ци ја ане у ри зме и ин тер по зи ци ја ин фра ре нал ног граф та 
 – ре сек ци ја ане у ри зме и аор то и ли ја кал ни или аор то би фе мо-

рал ни бyпасс 
 – Хи рур шко ре ша ва ње руп ту ри ра них ане у ри зми аб до ми нал-

не аор те 
 – Хи рур шко ре ша ва ње сте но зант но-оклу зив не бо ле сти аор-

то и ли јач не ре ги је
 – аор то и ли ја кал ни или аор то би фе мо рал ни бyпасс
 – Хи рур шко ре ша ва ње сте но зант но-оклу зив не бо ле сти ви-

сце рал нин гра на аб до ми нал не аор те
 – Хи рур шко ре ша ва ње ком пли ка ци ја на кон ре кон струк тив-

ног за хва та на аб до ми нал ној аор ти (ин фек ци је, аор то ен те рич не 
фи сту ле, псе у до а не у ри зме)

 – Кон вен ци о нал на ка ро тид на ен дар те ри ек то ми ја 
 – Евер зи о на ка ро тид на ен дар те ри ек то ми ја 
 – Ана том ске и екс тра а на том ске ре кон струк ци је ар те ри ја лу ка 

аор те
 – Хи рур ги ја ТО Са (ре сек ци ја врат ног или пр вог ре бра, ска-

лен ског ми ши ћа)
2.2.2.4. ХИ РУР ГИ ЈА ПЕ РИ КАР ДА  

И ТУ МО РИ СР ЦА  1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Ети о па то ге не за и 

кли ни ка акут них и хро нич них фор ми пе ри кар ди ти са, ин ди ка ци-
је и тех ни ке опе ра тив ног или нео пе ра тив ног ре ша ва ња, кли ни ка, 
ети о па то ге не за ту мо ра ср ца (мик со ма) и ти му са и тех ни ке опе ра-
тив ног ре ша ва ња. 

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Ре сек ци ја пе ри кар да код екс у да тив ног  

пе ри кар ди ти са  3 (а), 3 (о)
 – Ре сек ци ја пе ри кар да  – хор нич ни  

кон стрик тив ни пе ри кар ди тис 2 (а), 2 (о)
 – Екс тир па ци ја мик со ма ср ца  3 (а)
 – Пе ри кар ди о цен те за  3 (а), 3 (о)
 – Ти мек то ми ја  3 (а), 3 (о)
2.2.2.5. ХИ РУР ГИ ЈА ПЕ РИ ФЕР НИХ  

АР ТЕ РИ ЈА И ХИ РУР ГИ ЈА ВЕН СКОГ СИ СТЕ МА  2 ме се ца
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ска зна ња: Ети о па то ге не за, 

мор фо ло ги ја, ди јаг но сти ка, кли ни ка, об ли ци ле че ња и тех ни ке 
опе ра ци је сте но зант но-оклу зив не бо ле сти пе ри фер них ар те ри-
ја (су ту ра, ТЕА, „patch”, ин тер по зи ци ја граф та, „bypass”) као и 

тзв. кон сен зус до ку мен та (ди ја бет ско сто па ло, кри тич ка ис хе-
ми ја екс тре ми те та, ане у ри зме по пли те ал не ар те ри је итд., вр сте 
ало пла стич них граф то ва, ком пли ка ци је и нач ни ре ша ва ња. Спе-
ци ја ли зант се упо зна је и са ети о па то ге не зом, ди јаг но сти ком, 
клин ми ком,кон зер ва тив ним и опе ра тив ним ле че њем повш них 
ва ри ко зи те та, тром бо фле би ти са, пост фле бот ског син дро ма, ул ку-
сом кру ри сом, ар те ри о вен ским мал фор ма ци ја ма.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Ем бо лек то ми ја пе ри фер них ар те ри ја  

(тран сфе мо рал на, тран спо пли те ла на, тран сбра хи јал на)  5 (а) 
 – Фе мо ро по пли те ал не ре кон струк ци је син тет ским  

граф том  5 (а) 
 – Фе мо ро по пли те ал не ре кон струк ци је ауто вен ским  

граф том  5 (а) 
 – Фе мо ро кру рал не ре кон струк ци је (ре верз не  

или ин си ту)  3 (а)
 – Опе ра тив но ле че ње по вр шних ва ри ко зи те та  

и ин су фи ци јент них пе ри фер них гра на 5(а).
 – Тром бек то ми ја код фле бо тром бо за 3(а)
2.2.2.6. ПО ВРЕ ДЕ СР ЦА И КРВ НИХ СУ ДО ВА  1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва те о риј ско зна ње: Ди јаг но сти ка, 

кли ни ка и хи рур шки трет ман изо ло ва них и ком би но ва них по вре да 
ср ца и крв них су до ва, прин ци пи збри ња ва ња по ли тра у ме.

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Хи рур шко ре ша ва ње по вре да пе ри фер них  

ар те ри ја и ве на 10 (а), 5 (о)
(тех ни ке: ли га ту ра, су ту ра, патцх пла сти ка, ин тер по зи ци ја 

граф та, бyпасс)
 – Хи рур шко ре ша ва ње по вре да ср ца
2.2.2.7. ПО СТО ПЕ РА ТИВ НА ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА И 

РЕ А НИ МА ЦИ ЈА 
То ком спе ци ја ли стич ког ста жа из кар ди о ва ску лар не хи рур ги-

је спе ци ја ли зант је у оба ве зи да кон ти ну и ра но са вла да ва те о риј ска 
и прак тич на зна ња из обла сти по сто пе ра тив не ин тен зив не те ра-
пи је и ре а ни ма ци је: Ар те фи ци јал на вен ти ла ци ја и ре спи ра тор ни 
мо ни то ринг, ЕКГ и хе мо ди нам ски мо ни то ринг, трет ман ср ча не 
сла бо сти (ин тра а орт на ба лон пум па), при вре ме ни спољ ни пејс меј-
кер и де фи бри ла тор у трет ма ну арит ми ја ср ца, би ланс теч но сти и 
елек тро ли та, би о хе миј ски и аци до-ба зни мо ни то ринг, суп сти ту ци-
ја ко ло и да и кри ста ло и да, кон тро ла дре но ва, мо ни то ринг ди у ре зе, 
РТГ кон тро ла, га стро ин те сти нал на сук ци ја, кон тро ла пе ри фер не 
цир ку ла ци је и тем пе ра ту ре, кон тро ла не у ро ло шких функ ци ја и 
зна ко ва ин фек ци је. 

2.2.3. ХИ РУР ГИ ЈА ЈЕД ЊА КА 6 ме се ци
Спи сак струч них обла сти Хи рур ги ја јед ња ка:
 – Ана то ми ја, фи зи о ло ги ја и ди јаг но сти ка обо ље ња јед ња ка
 – Опе ра тив не ме то де у ле че њу обо ље ња јед ња ка
 – Тра у ма јед ња ка
 – Бе ниг на обо ље ња јед ња ка
 – Кон ге ни тал не ано ма ли је јед ња ка
 – Ин фла ма тор на обо ље ња јед ња ка
 – Кар ди јал на ин ком пе тен ци ја и удру жен га стро е зо фа ге ал ни 

ре флукс
 – Обо ље ња мо то ри ке јед ња ка
 – Ди вер ти ку ло за јед ња ка
 – Га сро е зо фа ге ал ни ре флукс
 – Бе ниг на стрик ту ра јед ња ка
 – Ба ре тов езо фа гус
 – Бе ниг ни ту мо ри, ци сте и ду пли ка ту ре јед ња ка
 – Ма лиг на обо ље ња јед ња ка
 – Кар ци ном јед ња ка 
 – Кар ци ном јед ња ка и га стро е зо фа ге ал ног пре ла за
2.2.3.1. АНА ТО МИ ЈА, ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА  

И ДИ ЈАГ НО СТИ КА ОБО ЉЕ ЊА ЈЕД ЊА КА  1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на зна ња из ем бри о ло ги је, 

ана то ми је и лим фне дре на же јед ња ка. 
Еду ка ци ја:
 – Фи зи о ло ги ја и фи зи о ло шке ме то де ис пи ти ва ња јед ња ка
 – Ис пи ти ва ње пХ код обо ље ња јед ња ка
 – Ра ди о ло шка ис пи ти ва ња јед ња ка
 – Ра ди о и зо топ ске ме то де ис пи ти ва ња јед ња ка
 – Ен до скоспске ме то де код обо ље ња јед ња ка
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Езо фа го ско пи ја  5 (а), 10 (о)



2.2.3.2. ОПЕ РА ТИВ НЕ МЕ ТО ДЕ У ЛЕ ЧЕ ЊУ  
ОБО ЉЕ ЊА  ЈЕД ЊА КА И ТРА У МА ЈЕД ЊА КА  5 ме се ци

Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Екс по зи ци ја врат ног јед ња ка 30 (а), 5(о)
 – Мо ди фи ко ва на Hel le ro va езо фа го ми о то ми ја 10 (а), 3(о)
 – Ре сек ци ја јед ња ка и за ме на јед ња ка же лу цем 30 (а)
 – Ре сек ци ја јед ња ка и за ме на јед ња ка ко ло ном 10 (а)
 – Ре сек ци ја јед ња ка и за ме на јед ња ка је ју ну мом 5 (а)
 – ВАТС про це ду ре код обо ље ња јед ња ка 20 (а)
 – Екс тир па ци ја стра ног те ла јед ња ка 5(п)
 – Хи рур шко збри ња ва ње по вре де јед ња ка 5 (п)
 – Хи рур шке па ли ја ци је код ино пе ра бил ног  

кар ци но ма јед ња ка 10 (а)
2.2.4. РА ДИ О ЛО ШКА И УЛ ТРА ЗВУЧ НА  

ДИ ЈАГ НО СТИ КА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант се упо зна је са ра ди о ло шким ди јаг но стич ким 

ме то да ма ко је се при ме њу ју у ди јаг но сти ци ле зи ја и обо ље ња ор-
га на сме ште них у груд ном ко шу. 

Еду ка ци ја:
 – Стан дард на ра ди о гра фи ја и то мо гра фи ја груд ног ко ша
 – Ком пју те ри зо ван то мо гра фи ја груд ног ко ша и гор њег спра-

та аб до ме на и ре тро пе ри то не у ма  – ЦТ 
 – Маг нет на ре зо нан ци ја груд ног ко ша (ме ди ја сти нум, ме ка 

тки ва, кич ма)  – МР
 – По зи трон еми си о на то мо гра фи ја  – ПЕТ скен 
 – Сцин ти гра фи ја ске ле та и плу ћа 
 – Ул тра со но гра фи ја аб до ме на, ср ца и то рак са
 – Тран се зо фа ге ал на ул тра со но гра фи ја 
 – Ме то де ин ва зив не ра ди о ло шке ди јаг но сти ке.
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Ул тра со но гра фи ја аб до ме на  – ди јаг но сти ка 10 (п), 50(о)
 – Тран се зо фа ге ал на ул тра со но гра фи ја 10 (п), 10 (о)
 – Ул тра со но гра фи ја ср ца 10 (п), 10 (о)
 – Ул тра со но гра фи ја то рак са 10 (п), 20 (о)
2.2.5. ПУЛ МО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант се упо зна је са основ ним ме то да ма ко је се 

при ме њу ју у функ ци о нал ној ди јаг но сти ци плу ћа.
Еду ка ци ја:
 – Спи ро ме три ја  – брон хди ла та циј ски те сто ви
 – Те ле сна пле ти змо гра фи ја
 – Га сне ана ли зе  – ар те риј ска пунк ци ја
 – Ди фу зи ја и те сто ви ди фу зи је
 – Те сто ви за ма ра ња
 – Кар ди о пул мо нал ни ри зи ци за то ра ко хи рур шке опе ра ци је
 – Кар ди о пул мо нал ни те сто ви пре опе ра ци је
 – Хро нич на оп струк тив на бо лест и ме ре фи зи кал не при пре-

ме за плућ ну ре сек ци ју
 – Оп струк ци ја ве ли ких ди сај них пу те ва и ме ре фи зи кал не 

при пре ме и по сто пе ра тив не те ра пи је
 – При ме на ан ти би о ти ка, брон хо ди ла та то ра, анал ге ти ка и кар-

ди о ге не те ра пи је код бо ле сни ка пре и по сле то ра ко хи рур шке опе-
ра ци је

2.2.6 АНЕ СТЕ ЗИ ЈА И РЕ А НИ МА ЦИ ЈА  1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-

нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва основ не про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је.

Еду ка ци ја:
 – Про це на и при пре ма бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за-

хват
 – Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
 – При пре ма и про ве ра ре спи ра то ра
 – При ме на ар те фи ци јал не вен ти ла ци је и ста вља ње бо ле сни-

ка на ар те фи ци јел ну вен ти ла ци ју
 – Мо ни то ринг ви тал них функ ци ја код бо ле сни ка на ре спи-

ра то ру
 – При вре ме ни пејс меј кер  – ин ди ка ци је за при ме ну и при ме на
 – Де фи бри ла тор  – ин ди ка ци је за при ме ну и при ме на
 – Ре спи ра тор на фи зи кал на те ра пи ја
 – Спе ци фич но сти ане сте зи о ло шких по сту па ка код стан-

дард них плућ них ре сек ци ја, ре сек ци је тра хе је, брон хо пла стич них 
плућ них ре сек ци ја, код ре сек ци је и ре кон струк ци је ка ри не тра-
хе је, код де кор ти ка ци је плу ћа и код опе ра ци ја ка да се при ме њу је 
ВАТС.

 – Ме ре ре а ни ма ци је и кон тро ле вен ти ла ци је код се риј ских 
пре ло ма ре ба ра

 – Тран сфу зи ја кр ви  – ин ди ка ци је, кон тро ла и ком пли ка ци је
 – Ин тра вен ска на док на да во лу ме на теч но сти  – ин ди ка ци је, 

из бор фи зи о ло шких рас тво ра
Спи сак ве шти на ко је са вла да ва спе ци ја ли зант:
 – Уво ђе ње бо ле сни ка у оп шту ане сте зи ји  

 – ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја, на зо тра хе ал на  
ин ту ба ци ја (при ме на флек си бил ног брон хо ско па) 10 (п), 20 (о) 

 – Пла си ра ње на зо га стрич не сон де код буд ног  
бо ле сни ка и пла си ра ње на зо га стрич не сон де код  
успа ва ног бо ле сни ка  5 (п), 10 (о) 

 – Ре ги о нал на ане сте зи ја 10 (п), 10 (о)
 – Вен ска ка ну ла ци ја 5 (п), 20 (о)
 – Пла си ра ње цен трал ног вен ског  

ка те те ра (ЦВК)  10 (п), 10 (о)
 – Ор то тра хе ал на и на зо тра хе ал на аспи ра ци ја 5 (п), 10 (о)
 – Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке 5 (п), 10(о)

ДО ДА ТАК

По ред на ве де ног про гра ма ко ји је у скла ду са са вре ме ним 
стре мље њи ма у груд ној хи рур ги ји и уте ме ље но на до бром ис ку-
ству тра ди ци је ко ја по сто ји у на шој зе мљи, спе ци ја ли зан ти ма се 
пре по ру чу је:

 – Сти ца ње ис ку ства у ра ду на уч но-ис тра жи вач ке ла бо ра то-
ри је, по себ но у ме то до ло ги ји на уч но-ис тра жи вач ког ра да, пи са њу 
на уч них пу бли ка ци ја, на чи ну пре зен та ци је кли нич ких и ла бо ра то-
риј ских ре зул та та сту диј ског ис пи ти ва ња. Ис ку ство ове вр сте се 
пре по ру чу је за хи рур га у тра ја њу до нај ви ше две го ди не.

 – Струч но уса вр ша ва ње у свет ским цен три ма ко ји се ба ве 
тран сплан та ци о ном хи рур ги јом плу ћа. Ова вр ста еду ка ци је би 
тре ба ло да бу де у тра ја њу од нај кра ће јед не го ди не, а на ме ње на 
је мла дим спе ци ја ли сти ма ко ји ни су ста ри ји од 38 го ди на. Под-
ра зу ме ва се да су кан ди да ти са за ову вр сту постспе ци ја ли стич ке 
еду ка ци је до бри по зна ва о ци основ не хи рур шке стру ке, по себ но да 
су са рад ни ци или већ и на став ни ци ме ди цин ског фа кул те та. Еду-
ка ци ја ове вр сте тре ба да се ор га ни зу је у ви ду др жав не сти пен ди је 
ко ја оба ве зу је кан ди да те да сте че на зна ња при ме не у зе мљи.

Уоп ште но го во ре ћи, тран сплан та ци о ни про грам ве зан за 
тран сплан та ци ју де ла плу ћа, јед ног плућ ног кри ла или сук це сив-
но оба плућ на кри ла, се при ме њу је у број ним цен три ма у Евро пи 
и у све ту, по себ но у САД. Ис ку ства у овој обла сти су зна чај на и 
број на и ова хи рур шка ди сци пли на има сво је зна чај но ме сто у хи-
рур шкој прак си. 

14. Ор то пед ска хи рур ги ја и тра у ма то ло ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је

Ор то пед ска хи рур ги ја и тра у ма то ло ги ја је ме ди цин ска област 
ко ја се ба ви из у ча ва њем, по сма тра њем, ди јаг но сти ком и ле че њем 
ген ских, уро ђе них, раз вој них и сте че них ма на, обо ље ња и по вре да 
ло ко мо тор ног апа ра та це ле жи вот не до би. Циљ спе ци ја ли за ци је је 
оспо со бља ва ње ор то пед ског хи рур га да усво је ним те о риј ским зна њем 
и сте че ним ве шти на ма мо же збри ну ти и ле чи ти ве ћи ну бо ле сни ка са 
мал фор ма ци ја ма, обо ље њи ма и по вре да ма ло ко мо тор ног апа ра та. Ово 
под ра зу ме ва ди јаг но сти ку, пре вен ци ју, кри тич ну од лу ку за опе ра тив-
но или нео пе ра тив но ле че ње и мул ти ди сци пли нар ну са рад њу.

Де ло круг ра да

Ова спе ци јал ност об у хва та ди јаг но сти ку, пре вен ци ју, ле че ње, 
ре ха би ли та ци ју и пра ће ње на след них, раз вој них и сте че них мал-
фор ма ци ја, ме та бо лич ких ста ња, нео пла зми. обо ље ња и по вре да 
свих струк ту ра ко је при па да ју ло ко мо тор ном апа ра ту: ко же, пот-
ко жног тки ва, ми ши ћа са те ти ва ма, ко сти ју, згло бо ва, пе ри фер-
них не ра ва и ма ги страл них крв них су до ва. Оба ве зна је бли скост 
са гра нич ним обла сти ма ре у ма то ло ги ја, не у ро ло ги ја, фи зи ја три ја, 
ен до кри но ло ги ја, ва ску лар на хи рур ги ја и он ко ло ги ја. Тре ба има ти 
од го ва ра ју ћа зна ња из ане сте зи о ло ги је, тран сфу зи о ло ги је, уро ло-
ги је, оп ште груд не, пла стич не и не у ро хи рур ги је.



Пред мет из у ча ва ња

На след на ста ња, раз вој не ма не, сте че не мал фор ма ци је, по-
вре де, ин фек ци је (спе ци фич не и не спе ци фич не), за па ље ња, нео-
пла зме, ме та бо лич ка ста ња, ен до кри на обо ље ња де ге не ра тив на 
обо ље ња, ва ску лар не не кро зе, по сле ди це ва ску лар не ин су фи ци-
јен ци је, ва ску лар на обо ље ња, обо ље ња кр ви, би о ме ха нич ки по-
ре ме ћа ји, про це на ин ва лид но сти, сте пе на те ле сног оште ће ња, 
са рад ња у из ра ди про те за и ор то за, пла ни ра ње и спро во ђе ње фи-
зи кал не те ра пи је, пре о пе ра тив на при пре ма, са рад ња са ане сте зи о-
ло гом, ин тер ни стом и по сто пе ра тив но пра ће ње.

Ди јаг но сти ка

Под ра зу ме ва: кли нич ки пре глед (по сма тра ње, узи ма ње по-
да та ка, кли нич ки те сто ви, обим по кре та, јед на ко сти и си ме трич-
но сти де ло ва те ла), стан дард не ра ди о гра фи је, CT, NMR, со но гра-
фи ја, сцин ти гра фи ја, EMG, ми је ло гра фи ја, кон траст на сни ма ња, 
оп ште и по себ не ла бо ра то риј ске ана ли зе, пунк ци је, би оп си је, ар-
тро ско пи је, не у ро ло шки и ва ску лар ни те сто ви.

Ле че ње

Мо же би ти нео пе ра тив но: ме ди ка мент но, фи зи кал не про це-
ду ре, ре по зи ци је. Имо би ли за ци је, ре дре сма ни, иму но те ра пи ја, 
про те ти са ње.

Опе ра тив но ле че ње: ин ци зи је, ек ци зи је, ки ре та же, кр ва ве 
ре по зи ци је, осте о тик са ци је, ко рек тив не осте о то ми је, ам пу та ци је, 
ар тро де зе, ар тро пла сти ке, ар тро ско пи је, ега ли за ци о не про це ду ре, 
мио и те но то ми је, тран спо зи ци је и тран сло ка ци је, осте о пла сти ке, 
се кве стрек то ми је, про точ на дре на жа, де ли бе ра ци је, кап су ло то ми-
је, си но ви јек то ми је, ту мо рек то ми је, би оп си је, тран сплан та ти (ко-
жни, ло кал ни, сло бод ни, фа сци у ку та ни, фа сци о му ску лар ни, кост-
ни, те тив ни) и ми кро хи рур шке тех ни ке.

Про ве ра зна ња

То ком це ле спе ци ја ли за ци је, што под ра зу ме ва I и II део, спе-
ци ја ли зант је оба ве зан да сво је зна ње и ве шти не про ве ри  – до ка же 
код мен то ра и од ре ђе них на став ни ка у ви ду при ка за слу ча је ва, ра-
дом у опе ра ци о ној са ли, ди јаг но сти ком, ди фе рен ци јал ном ди јаг-
но сти ком и по ла га њем ко ло кви ју ма из свих сег ме на та.

Оба ве зни ко ло кви ју ми су:
1. Ор то пед ска про пе дев ти ка и хи рур шки по ступ ци
2. Деч ја ор то пе ди ја
3. Не у ро ор то пе ди ја
4. Он ко ор то пе ди ја
5. Обо ље ња и по вре де кич ме ног сту ба
6. Обо ље ња и по вре де гор њег екс тре ми те та
7. Обо ље ња и по вре де ша ке и ре кон струк тив на ми кро хи рур ги ја
8. Обо ље ња и по вре де кар ли це, ку ка и нат ко ле ни це
9. Обо ље ња и по вре де ко ле на
10. Обо ље ња и по вре де пот ко ле ни це, скоч ног згло ба и сто па ла
11. Псе у до ар то зе, ко шта ни де фек ти, тран сплан та ти и ко шта-

на бан ка
Спе ци ја ли за ци ја Ор то пед ске хи рур ги је и тра у ма то ло ги је тра-

је 5 го ди на. При то ме спе ци ја ли зант пр во са вла да ва оп шти део, у 
тра ја њу 2 го ди не, а за тим и по себ ни део (у тра ја њу од 3 го ди не ко-
ји се мо ра спро ве сти у на став ним ба за ма Ме ди цин ског фа кул те та 
под мен тор ством на став ни ка ко ји ис пи ту ју по је ди не ко ло кви ју ме).

ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (оба ве зан 
је за све хи рур шке спе ци јал но сти у тра ја њу од 2 го ди не, а мо же се 
оба ви ти у ре ги о нал ној здрав стве ној уста но ви или у спе ци ја ли зо-
ва ној уни вер зи тет ској кли ни ци одн. ин сти ту ту).

(ЛЕ ГЕН ДА: а  – аси сти ра; о  – опе ри ше)
1.1. Хи рур шке ин фек ци је 2 ме се ца
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 

те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло-
кок не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин-
фек ци је иза зва не грам-не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и 

др. ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек ци је 
иза зва не грам-не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је.

То ком прак тич не еду ка ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди 
сле де ће:

 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва (о) 10
 – об ра да па на ри ци ју ма (о) 6
 – об ра да ди ја бе тич не ган гре не (о) 2

1.2. Аб до ми нал на хи рур ги ја 7 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да 

са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и прак тич на зна ња из ди јаг-
но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ле че ња свих акут них аб-
до ми нал них ста ња (син дром пе ри то ни ти са, син дром иле у са и син-
дром ин тра аб до ми нал ног кр ва ре ња).

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 
ура ди сле де ће:

 – апен дек то ми је (о) 5
 – укље ште не ки ле 5 (а); 5 (о)
 – де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не (о) 2
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (о) 2
 – ана сто мо за тан ког цре ва (о) 6

1.3. Тра у ма то ло ги ја 9 ме се ци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да са-

вла да сле де ћа те о риј ска зна ња:
 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – основ ни пој мо ви о ети о па то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)
 – ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-

тра у ма ти зо ва них
 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, ду-

ге ко сти)
 – са вла да ва ње осно ва ул тра звуч не ди јаг но сти ке по вре да тр бу ха
 – кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок
 – дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро-елек тро лит ски дис ба ланс, пост тра у мат ске пси-
хо зе и др. де ли рант на ста ња)

 – при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње
 – по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – опе ра тив ни за хва ти на ко шта но-зглоб ном си сте му
 – ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним за хва ти ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – ин фек ци је на ко сти ма
Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће хир. про це-

ду ре:
 – екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те та (о) 15
 – ре по зи ци ја пре ло ма (о) 15
 – пунк ци ја зглоб ног из ли ва  (о) 10
 – пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на (о) 10
 – ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја (о) 5
 – об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва (о) 20
 – то ра кал на дре на жа (о) 5
 – јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем осте о син тет ског 

ма те ри ја ла (о) 10

1.4. Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-

нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће:
 – узи ма ње уче шћа у 50 оп штих ане сте зи ја
 – про це на и при пре ма 15 па ци је на та за пла ни ра ни хир. за хват
 – су де ло ва ње у 5 кар дио-пул мо нал них ре а ни ма ци ја
 – уче ству је у из во ђе њу 25 ре ги о нал них ане сте зи ја
 – пла си ра ње 10 цен трал них вен ских ка те те ра ( CVK)
1.5. Хи рур шка ин тен зив на те ра пи ја 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-

сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.
1.6. Опе ко ти не 1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја зна ња из сле де ћих обла сти:
 – пру жа ње пр ве по мо ћи код опе ко ти на
 – тран спорт опе че них



 – при мар на об ра да све жих опе ко ти на
 – оце на и про це на те жи не и сте пе на опе че не по вр ши не
 – па то фи зи о ло ги ја опе ко ти на
 – ме ха ни зам за ра ста ња опе ко ти на
 – те ра пи ја опе ко тин ског шо ка
 – ур гент не хи рур шке про це ду ре код опе ко ти на
 – екс ци зи ја опе ко тин ске ра не
 – узи ма ње и кон зер ви ра ње сло бод них ко жних тран сплан та та
 – ин ди ка ци је за упо тре бу сло бод них ко жних тран сплан та та
 – те о рет ске осно ве фор ми ра ња сло бод них ко жних тран-

сплан та та из кул ту ре тки ва
 – акут на ту бул ска не кро за као ин ди ка ци ја за акут ну хе мо ди-

ја ли зу
 – опе ко ти не ди сај них пу те ва
 – не га тив ни енер гет ски би ланс код опе че них бо ле сни ка
 – иму но ло шки аспект код опе че них
 – хе миј ске опе ко ти не и ан ти до ти
 – ма сов не опе ко ти не, опе ко ти не у по ли тра у ми, опе ко ти не у ра ту
Спе ци ја ли зант од ра ђу је сле де ће опе ра тив не про це ду ре и за-

хва те:
 – при мар на об ра да ве ће опе ко ти не (о) 1
 – не крек то ми ја са при мар ном тан ген ци јал ном екс ци зи јом (о) 5
 – не крек то ми ја са екс ци зи јом до фа ци је (о) 2
 – узи ма ње ауотран сплан та та ко же Wat son-овим но жем или елек-

трич ним дер ма то мом (о) 10
 – ес ха ро то ми ја (о) 1
 – фа сци о то ми ја (о) 1

1.7. Па то ло ги ја 1 ме сец
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 

кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. 
Та ко ђе са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као 
и ту ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја-
ли зи ра.

На кон за вр ше ног оп штег де ла, спе ци ја ли зант, ка ко је већ на-
ве де но, пред 3-чла ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же 
глав ни ко ло кви јум (оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), 
и он пред ста вља услов за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је из оп ште 
хи рур ги је.

2. Оп шта ор то пе ди ја 6 ме се ци

2.1. Спи сак зна ња и ве шти на ко ји ма сту дент спе ци ја ли
стич ке на ста ве тре ба овла да то ком спе ци ја ли за ци је из ор то
пе ди је:

 – по зна ва ње фи зи о ло ги је ми ши ћа, те ти ва, хр ска ви це, ко сти ју 
и згло бо ва;

 – по зна ва ње ана то ми је екс тре ми те та и кич ме ног сту ба са 
крв ним су до ви ма и жив ци ма;

 – по зна ва ње би о ме ха ни ке ло ко мо тор ног си сте ма;
 – по зна ва ње ко шта не гра ђе и ем бри о нал ног раз во ја ске ле та;
 – по зна ва ње сра ста ња ко сти, нор мал но и по ре ме ће но;
 – по зна ва ње по себ них зна ко ва код ор то пед ских бо ле сти;
 – по зна ва ње тех ни ке ор то пед ског пре гле да и по себ них те сто ва;
 – по зна ва ње ди јаг но сти ке ло ко мо тор ног си сте ма ла бо ра то-

риј ским и ви зу а ли за ци о ним ме то да ма;
 – по зна ва ње уоби ча је них ор то пед ских при сту па на екс тре ми-

те ти ма и кич ме ном сту бу;
 – по зна ва ње основ них прин ци па фи зи кал не те ра пи је и ра не 

по сто пе ра тив не ре ха би ли та ци је;
 – по зна ва ње на ста ја ња ком пли ка ци ја, пре по зна ва ње ком пли-

ка ци ја и по зна ва ње про це ду ра ле че ња ком пли ка ци ја;
 – овла да ва ње тех ни ка ма ор то пед ске ре по зи ци је пре ло ма ко-

сти ју и ре по зи ци је иш ча ше них згло бо ва;
 – овла да ва ње тех ни ком по ста вља ња гип са не имо би ли за ци је 

и упо тре бе ор то за,
 – овла да ва ње тех ни ком пунк ци је згло бо ва, бур зи и ци стич-

них фор ма ци ја;
 – по зна ва ње и ле че ње спорт ских по вре да ме ких тки ва и ко-

сти ју као и пре ло ме код за мо ра;
 – по зна ва ње ко шта но зглоб них ин фек ци ја, на чи ни ле че ња и 

ре ха би ли та ци је;
 – по зна ва ње уро ђе них обо ље ња и де фор ми те та екс тре ми те та 

и кич ме ног сту ба,

 – по зна ва ње ме та бо лич ких и ен до кри них обо ље ња ко шта но-
зглоб ног си сте ма

 – по зна ва ње ауто и му них обо ље ња ко шта но зглоб ног си сте ма;
 – по зна ва ње де ге не ра тив них бо ле сти згло бо ва и кич ме;
 – по зна ва ње афек ци ја епи фи за;
 – по зна ва ње ле че ња ло ше сра слих пре ло ма, не сра слих пре ло-

ма и псе у до ар тро за;
 – по зна ва ње обо ље ња ми ши ћа (ми о па ти је), пе ри фер них крв-

них су до ва, пе ри фер них жи ва ца и кич ме не мо жди не;
 – по зна ва ње бе ниг них и ма лиг них ту мо ра ло ко мо тор ног си-

сте ма;
 – по зна ва ње тех ни ка ам пу та ци ја, про бле ма са па трљ ци ма и 

мо гућ но сти про те ти са ња;
 – по зна ва ње про тет ских по ма га ла за ор то пед ске па ци јен те;
 – по зна ва ње ме ди цин ских ве шта че ња у ор то пе ди ји и про пи-

са здрав стве ног оси гу ра ња.
2.2. Ди јаг но стич ки по ступ ци, ис пи ти ва ње и ле че ње, оп

шта ор то пе ди ја и ко шта но зглоб на тра у ма то ло ги ја:
 – Са мо стал но из во ђе ње Rtg ди јаг но сти ке стан дард ним ра-

ди о гра фи ја ма у две про јек ци је ко шта но зглоб ног си сте ма укљу-
чу ју ћи и спе ци јал на сни ма ња у од ре ђе ним по зи ци ја ма, сни ма ња 
са кон тра сти ма (ар тро гра фи је, фи сту ло гра фи је) нај ма ње код 300 
па ци је на та.

 – Са мо стал но по ста вља ње ин ди ка ци ја за CT и осте о ден зи ме-
три ју, њи хо ва ана ли за и ту ма че ње код 200 бо ле сни ка;

 – Са мо стал но по ста вља ње ин ди ка ци ја за MR и сцин ти гра фи-
ју, њи хо ва ана ли за и ту ма че ње;

 – Са мо стал но оба вља ње ул тра звуч не ди јаг но сти ке, ин тер-
пре та ци ја на ла за и ускла ђи ва ње са кли нич ком сли ком код 300 па-
ци је на та;

 – Са мо стал но во ђе ње (пра ће ње) и до ку мен то ва ње 100 
оформ ље них исто ри ја бо ле сти;

 – Са мо стал но из во ђе ње 20 функ ци о нал них ис пи ти ва ња код 
раз вој ног по ре ме ћа ја ку ка;

 – Са мо стал но во ђе ње 30 слу ча је ва кон зер ва тив ног ле че ња 
уро ђе них и сте че них де фор ма ци ја;

 – Са мо стал но из во ђе ње 50 ком пре сив них за во ја, фик са ци о-
них за во ја, гип са них по ве ски (за во ја) ти па лон ге те и цир ку лар них, 
као и упо тре бом пла стич них ма те ри ја ла,

 – Са мо стал но из во ђе ње ма ну ел не ре по зи ци је иш ча ше них ве-
ли ких и ма лих згло бо ва код 30 па ци је на та;

 – Са мо стал но из во ђе ње ма ну ел не ре по зи ци је пре ло ма код 
150 па ци је на та,

 – Са мо стал но из во ђе ње ло кал не и ре ги о нал не ане сте зи је код 
30 бо ле сни ка;

 – Са мо стал но из во ђе ње спе ци јал них тех ни ка убри зга ва ња 
кон тра ста и ле ко ва у ци љу ди јаг но сти ке и те ра пи је код 150 па ци-
је на та;

 – Са мо стал но из во ђе ње пунк ци ја и дре на же згло бо ва, бур зи 
и фор ми ра них шу пљи на у ци љу ди јаг но сти ке и ле че ња код 40 па-
ци је на та;

 – Са мо стал но по ста вља ње ин ди ка ци ја за фи зи кал ну те ра пи ју 
код 100 па ци је на та уз не по сред но пра ће ње и до ку мен то ва ње то ка 
ле че ња раз ли чи тим фи зи кал ним про це ду ра ма и ко ри шће њем ор-
то пед ских по ма га ла и апа ра та.

 – Са мо стал но из во ђе ње и до ку мен то ва ње про гра ма под у ча-
ва ња и пре вен ци је код па ци је на та у ци љу очу ва ња њи хо вог здра-
вља;

 – Са мо стал но по ста вља ње ин ди ка ци ја за но ше ње ор то пед-
ских по ма га ла, апа ра та. про те за и ор то за код 50 па ци је на та уз не-
по сред но пра ће ње узи ма ња ме ра, из ра де, по ста вља ња и но ше ња 
по ма га ла, про те за, ор то за и апа ра та;

 – Са мо стал но до ку мен то ва ње за 50 па ци је на та упо тре бе дру-
гих по ма га ла као што су ин ва лид ска ко ли ца, по ма га ла за сва ко-
днев ни жи вот, укљу чу ју ћи и про фе си о нал ну ре е ду ка ци ју;

 – Са мо стал но до ку мен ту је 50 ин ди ви ду ал них про гра ма ме-
ди цин ске, со ци јал не и про фе си о нал не ре ха би ли та ци је об у хва та ју-
ћи и прав не аспек те;

 – Са мо стал но до ку мен то ва ње ди јаг но сти ке и раз ма тра ње ди-
фе рен ци јал не ди јаг но сти ке код пси хо со мат ских ста ња, из под руч-
ја ор то пе ди је 5 код па ци је на та;

 – Са мо стал но ин ди ко ва ње и из во ђе ње основ них ла бо ра то риј-
ских ана ли за, њи хо ва ин тер пре та ци ја и ко ре ла ци ја са кли нич ким 
на ла зом;



 – Са мо стал но из во ђе ње по је ди них про це ду ра у до ме ну не ге 
и пре вен ци је ком пли ка ци ја хо спи та ли зо ва них па ци је на та (ури нар-
ни ка те тер, пре вен ци ја и ле че ње де ку би та);

 – Са мо стал но ин ди ко ва ње и узи ма ње по је ди них узо ра ка за 
ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње (бри се ви, би оп си је), као и спе ци јал на 
ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња те ле сних теч но сти и ту ма че ње на ла за 
у по ре ђе њу са кли нич ком сли ком

3. Спе ци јал на ор то пе ди ја 30 ме се ци (2 го ди не и 6 ме се ци)

3.1. Кич ме ни стуб – 6 ме се ци
3.1.1. Спи сак зна ња и ве шти на ко ји ма сту дент спе ци ја ли-

стич ке на ста ве тре ба да овла да у окви ру нео пе ра тив ног ле че ња де-
фор ма ци ја, обо ље ња и по вре да кич ме ног сту ба:

 – нео пе ра тив но ле че ње де фор ма ци ја кич ме ног сту ба (ор то за-
ма, гип са ним ми де ри ма – EDF, ре кли на ци о ни ми де ри)

 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма и лук са ци ја то ра кал не и 
лум бал не кич ме без не у ро ло шких ис па да (Бе ле ров гипс);

 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма и лук са ци ја врат не кич ме ха-
ло трак ци јом и гип са ном ми нер вом;

 – нео пе ра тив но ле че ње ин фек ци ја то ра кал ног и лум бал ног 
сег мен та кич ме ног сту ба гип се ви ма или ми де ри ма

3.1.2. Спи сак зна ња и ве шти на ко ји ма сту дент спе ци ја ли-
стич ке на ста ве тре ба да овла да у окви ру опе ра тив ног ле че ња де-
фор ма ци ја, обо ље ња и по вре да кич ме ног сту ба

 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма и лук са ци ја врат не кич ме;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма и лук са ци ја то ра ко лум бал не 

кич ме:
 – опе ра тив но ле че ње ту мо ра кич ме ног сту ба-би оп си је и ста-

би ли за ци је сег ме на та.
 – опе ра тив но ле че ње де фор ми те та кич ме ног сту ба укљу чу ју-

ћи и узи ма ње ко шта них гре фо на са или јач не кри сте;
 – опе ра тив но ле че ње ин фек ци ја кич ме ног сту ба
3.2. Гор њи екс тре ми тет – 12 ме се ци (1 го ди на)
3.2.1 Оп ште хи рур шке тех ни ке и прин ци пи ле че ња обо ље ња 

и по вре да гор њег екс тре ми те та ко ји ма сту дент тре ба да овла да то-
ком спе ци ја ли за ци је

 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног си сте ма, би о ме ха-
ни ка, осно ве па то ло ги је и па то фи зи о ло ги је;

 – оп шти пој мо ви о по вре да ма гор њег екс тре ми те та;
 – ди јаг но стич ки по ступ ци ма у обо ље њи ма и по вре да ма гор-

њег екс тре ми те та, фи зич ки пре глед, ла бо ра то риј ска, ра ди о граф-
ска, CT и MRI ди јаг но сти ка;

 – осно ва ма ул тра звуч не ди јаг но сти ке и при ме не до пле ра код 
по вре да и обо ље ња гор њег екс тре ми те та;

 – то по граф ска ана то ми ја и хи рур шки при сту пи ле че ња гор-
њег екс тре ми те та;

 – па то фи зи о ло ги ја и осно ве ле че ња не у ро ми шић них бо ле сти 
гор њег екс тре ми те та.

 – па то фи зи о ло ги ја и осно ве ле че ња пост по ро ђај не па ра ли зе, 
тор ти ко ли са, као и де фор ми те та гор њег екс тре ми те та;

 – ди фе рен ци јал на ди јаг но сти ка бо ла, нај че шћих син дро ма 
гор њег екс тре ми те та и на чи не њи хо вог ле че ња;

 – нео пе ра тив на те ра пи ја, ре по зи ци ја пре ло ма и лук са ци ја 
гор њег екс тре ми те та, на чи ни имо би ли за ци је гор њег екс тре ми те-
та, тех ни ка пра вље ња и апли ка ци је гип са них лон ге та, апли ко ва-
ње цир ку лар них гип са них за во ја, као и пра вље ње функ ци о нал них 
гип се ва, екс тен зи о не ме то де ле че ња, ре дре сма ни згло бо ва;

 – тех ни ке ми кро хи рур шке, ре план та ци о не, тран сплан та ци о-
не и ре кон струк тив не хи рур ги је на ко сти ма и ме ким тки ви ма гор-
њег екс тре ми те та;

 – овла да ва ње тех ни ком опе ра тив ног ле че ња и збри ња ва ња 
по вре да гор њег екс тре ми те та, уро ђе них и сте че них де фор ми те та, 
кон трак ту ра и ан ки ло за, као и уро ђе них и сте че них обо ље ња гор-
њег екс тре ми те та;

 – ле че ње си стем ских бо ле сти ло ко мо тор ног си сте ма, за па-
љен ских бо ле сти и ста ња ко сти ју и згло бо ва;

 – де ге не ра тив не бо ле сти гор њег екс тре ми те та у скло пу си-
стем ских обо ље ња, као по сле ди це уро ђе них де фор ми те та, пост-
тра у мат ских ста ња, ва ску лар них смет њи, ту мо ра, њи хо во нео пе-
ра тив но и опе ра тив но ле че ње, за јед но са тех ни ка ма ди јаг но сти ке, 
ле че ња и ре ха би ли та ци је;

 – уро ђе ни де фор ми те ти пр сти ју ша ке, сте че не смет ње, њи хо-
ва ди јаг но сти ка, те ра пи ја и ре ха би ли та ци ја;

 – афек ци је ме ких тки ва ша ке, по длак ти це, над лак ти це, ра ме на;
 – ком пли ка ци је то ком нео пе ра тив ног и опе ра тив ног ле че ња и 

на чи ни њи хо ве ди јаг но сти ке, пре вен ци је и те ра пи је;
 – етап ни на чин ле че ња па ци је на та;
 – по сто пе ра тив на не га, шок и ин фек ци ја;
 – трет ман рат них по вре да, етап но збри ња ва ње, рат ни и мир-

но доп ски ми ни мум.
 – ин ди ка ци је за ур гент не опе ра тив не ин тер вен ци је у ор то-

пед ској хи рур ги ји и тра у ма то ло ги ји гор њег екс тре ми те та;
 – ком пли ка ци је ор то пед ског ле че ња гор њег екс тре ми те та и 

трет ман не сра слих и ло ше сра слих пре ло ма, успо ре но за ра ста ње. 
Ис хе мич не, не у ро ло шке, ра не и ка сне ком пли ка ци је, псе у до ар тро-
зе, ин фек ци је, тром бо ем бо ли је, кон трак ту ре, ам пу та ци је;

 – по сти мо би ли за ци о на и по сто пе ра тив на ре ха би ли та ци ја па-
ци је на та са ле зи ја ма гор њег екс тре ми те та;

 – нај че шће спорт ске по вре де гор њег екс тре ми те та, кли нич ка 
сли ка, ди јаг но сти ка, ле че ње и прин ци пи ре ха би ли та ци је;

 – основ ни прин ци пи и тех ни ка ар тро скоп ске ди јаг но сти ке и 
ле че ња;

 – упо зна ва ње са на чи ни ма ор то пед ског про те ти са ња, упо тре-
бом ор то за, про те за и ор то пед ских по ма га ла

3.2.2. Спи сак зна ња и ве шти на ко ји ма сту дент тре ба да овла-
да то ком спе ци ја ли стич ког ста жа:

 – спо ља шња фик са ци ја пре ло ма гор њег екс тре ми те та;
 – уну тра шња фик са ци ја пре ло ма гор њег екс тре ми те та,
 – од стра ње ње осте о син те тич ког ма те ри ја ла;
 – ам пу та ци је екс тре ми те та и де ло ва екс тре ми те та;
 – ар тро ско пи ја ве ли ких згло бо ва;
 – ар тро ско пи ја ма лих згло бо ва ша ке;
 – ди јаг но сти ка по твр да пе ри фер них не ра ва;
 – ле че ње по вре да пе ри фер них не ра ва;
 – ле че ње акут них ва ску лар них по вре да (ли га ту ра);
 – об ра да ра не гор њег екс тре ми те та (раз ли чи ти ни вои);
 – опе ра тив но ле че ње код уро ђе них па ра ли за;
 – прин ци пи елон га ци о них про це ду ра на гор њем екс тре ми те-

ту  – ор то пед ска ре по зи ци ја акро ми о кла ви ку лар не лук са ци је;
 – ле че ње пре ло ма кла ви ку ле;
 – ор то пед ска ре по зи ци ја лук са ци је ра ме на;
 – опе ра тив но ле че ње ре ци ди вант не лук са ци је ра ме на;
 – ор то пед ска ре по зи ци ја пре ло ма ху ме ру са (ра зни ни вои);
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма ху ме ру са (ра зни ни вои);
 – ор то пед ска ре по зи ци ја лук са ци је лак та;
 – опе ра тив но ле че ње лук са ци је лак та;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма ла кат ног згло ба;
 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма оле кра но на;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма оле кра но на;
 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма гла ви це ра ди ју са;
 – ор то пед ска ре по зи ци ја пре ло ма по длак ти це (ра зни ни вои);
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма по длак ти це (ра зни ни вои);
 – ор то пед ска ре по зи ци ја пре ло ма ра ди ју са на ти пич ном ме сту;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма ра ди ју са на ти пич ном ме сту;
 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју ша ке;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју ша ке;
 – ми кро хи рур шки ре план та ци о ни и тран сплан та ци о ни за хва ти;
 – сло бод ни, ве за ни ва ску лар ни ре жње ви;
 – пла сти ка сло бод ног ко жног тран сплан та та по Thi er schu;
 – ло кал на ане сте зи ја;
 – ре ги о нал на ане сте зи ја;
 – раз ли чи ти ти по ви ин ци зи ја код ин фек ци је ша ке;
 – де брид ман ра не код по вре да ша ке;
 – ре мо де ла ци ја вр хо ва пр сти ју ша ке;
 – ре кон струк ци ја флек сор них те ти ва ша ке;
 – ре кон струк ци ја екс тен зор них те ти ва ша ке;
 – тран спо зи ци о на тен до пла сти ка ша ке;
 – ре кон струк ци ја не ра ва код по вре де ша ке;
 – пре па ра ци ја пе ри фер них ве на;
 – де ли мич на абла ци ја но кат не пло че са матриxом;
 – абла ци ја но кат не пло че;
 – од стра ње ње стра ног те ла из ко же и пот ко жног тки ва;
 – екс тир па ци је бе ниг не про ме не ко же и пот ко же;
 – при мар на об ра да опе ко ти на и смр зо ти на ша ке;
 – при пре ма па трљ ка за про те ти са ње;
 – осно ви про бле ма ти ке и ле че ње ре у ма то ид не ша ке;
 – осно ви ле че ња Ду пув тре но ве бо ле сти;
 – осно ви ле че ња ре флек сне сим па тич ке дис тро фи је ( RSD)



3.3. До њи екс тре ми тет – 12 ме се ци (1 го ди на)
3.3.1. Оп ште хи рур шке тех ни ке и прин ци пи ле че ња обо ље ња 

и по вре да до њег екс тре ми те та ко ји ма сту дент тре ба да овла да у 
окви ру спе ци јал ног де ла спе ци ја ли за ци је:

 – хи рур шки при сту пи и хи рур шка ана то ми ја ло ко мо тор ног 
си сте ма;

 – ам пу та ци је;
 – би оп си ја (пунк ци о на, ин ци зи о на, екс ци зи о на, ре сек ци о на);
 – пунк ци ја згло бо ва;
 – прин ци пи хи рур шког ле че ња ин фек ци је ко сти ју и згло бо ва 

(тре па на ци ја, ки ре та жа, се кве стрек то ми ја, ре сек ци ја, по ста вља ње 
про точ не дре на же):

 – хи рур шко од стра њи ва ње осте о тик са ци о ног ма те ри ја ла и 
зглоб них им план та та.

 – си но ви ек то ми ја ве ли ких згло бо ва;
 – ар тро де зе;
 – по ста вља ње ске лет них екс тен зи ја;
 – по ста вља ње гип са не имо би ли за ци је;
 – из ра да функ ци о нал них гип се ва;
 – по ста вља ње и до те ри ва ње ор то за;
 – прин ци пи и тех ни ка по ста вља ња екс тра фо кал не фик са ци је;
 – прин ци пи ме то де Ili za ro va и осно ве по ста вља ња апа ра та;
 – прин ци пи ко шта не тран сплан та ци је и тех ни ке осте о пла-

сти ке;
 – прин ци пи хи рур ги је нео пла зми ло ко мо тор ног си сте ма;
 – прин ци пи ле че ња спе ци фич них за па ље ња ло ко мо тор ног 

си сте ма;
 – хи рур шко ле че ње уро ђе них де фор ми те та ло ко мо тор ног си-

сте ма;
 – прин ци пи хи рур шког ле че ња ме та бо лич ких бо ле сти ко сти-

ју и згло бо ва;
 – прин ци пи хи рур шког ле че ња се ро по зи тив них и се ро не га-

тив них ар тро па ти ја,
 – хи рур шко ле че ње по сле ди ца оште ће ња цен трал ног мо тор-

ног не у ро на;
 – хи рур шко ле че ње по сле ди ца оште ће ња пе ри фер них не ра ва 

(пе ри фер ни мо тор ни не у рон) и ми шић них дис тро фи ја;
 – ар тро ско пи ја ве ли ких згло бо ва;
 – прин ци пи ле че ња ре флек сне сим па тич ке дис тро фи је (RSD);
 – прин ци пи ле че ња ис хе мич них син дро ма;
 – ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че ња спорт ских по вре да;
 – прин ци пи фи зи кал не ре ха би ли та ци је по сле по вре да и опе-

ра тив ног ле че ња ло ко мо тор ног си сте ма;
 – прин ци пи упо тре бе ор то пед ских по ма га ла;
 – прин ци пи ло кал не и ре ги о нал не ане сте зи је ло ко мо тор ног 

си сте ма;
 – основ ни прин ци пи, ин ди ка ци је за при ме ну и ин тер пре та-

ци ја на ла за „ima ge ing” ме то да у ор то пе ди ји ( CT, MR, UZ, сцин ти-
гра фи ја ске ле та)  – из во ђе ње UZ пре гле да ку ка са мо стал но;

 – по зна ва ње ди јаг но стич ких те сто ва у кли нич ком пре гле ду 
ло ко мо тор ног си сте ма

3.3.2. По себ не хи рур шке тех ни ке, прин ци пи ди јаг но сти ке и 
ле че ња обо ље ња и по вре да до њег екс тре ми те та по сег мен ти ма:

3.3.2.1. Кар ли ца
 – ди јаг но сти ка раз вој ног по ре ме ћа ја де чи јег ку ка;
 – нео пе ра тив но ле че ње раз вој ног по ре ме ћа ја ку ка;
 – опе ра тив но ле че ње раз вој ног по ре ме ћа ја ку ка ( Sal te ro va 

осте о то ми ја, Ki ja ri je va осте о то ми ја и три пла осте о то ми ја);
 – осте о то ми је кар ли це код од ра слих ( Chi a ri);
 – по вре де кар ли це, ди јаг но сти ка и про це на из бо ра ме то де ле-

че ња;
 – нео пе ра тив но ле че ње по вре да кар ли це;
 – спо ља шња фик са ци ја кар лич ног пр сте на;
 – ин тер на фик са ци ја кар лич ног пр сте на удру же на са спо ља-

шњом тик са ци јом:
 – изо ло ва на ин тер на фик са ци ја кар лич ног пр сте на;
 – нео пе ра тив но ле че ње аце та бу лу ма;
 – опе ра тив но ле че ње аце та бу лу ма;
 – ко рек тив не осте о то ми је кар ли це код ло ше сра слих пре ло ма 

кар ли це;
 – опе ра тив но ле че ње при мар них и се кун дар них нео пла зми 

кар лич них ко сти ју.
3.3.2.2. Кук
 – UZ ди јаг но сти ка деч јег ку ка;
 – нео пе ра тив но ле че ње RPK;
 – опе ра тив на ре по зи ци ја лук са ци је код RPK;
 – аце та бу ло пла сти ке као ме тод ле че ња RPK;

 – цен тра жне осте о то ми је као ме тод ле че ња RPK;
 – хи рур шко ле че ње Legg-Cal ve-Pert he so ve бо ле сти;
 – хи рур шко ле че ње епи фи зе о ли зе гла ве бут не ко сти;
 – хи рур шко ле че ње по стре дук ци о ног осте о хон дри ти са;
 – опе ра тив но ле че ње уро ђе них де фор ми те та ку ка код де це;
 – нео пе ра тив на ре по зи ци ја тра у мат ске лук са ци је ку ка;
 – опе ра тив на ре по зи ци ја тра у мат ске лук са ци је ку ка;
 – ре ва ску ла ри за ци о не про це ду ре на ку ку код од ра слих;
 – ин тер тро хан тер не ко рек тив не осте о то ми је;
 – то тал на ар тро пла сти ка ку ка;
 – суп то тал на ар тро пла сти ка ку ка;
 – фик са ци ја пре ло ма вра та бут не ко сти;
 – фик са ци ја ин тер тро хан тер них и суб тро хан тер них пре ло ма 

бут не ко сти;
 – опе ра тив но ле че ње пе ри про тет ских пре ло ма ку ка;
 – ре ви зи о не ар тро пла стич не про це ду ре ку ка.
3.3.2.3. Fe mur
 – нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма бут не ко сти;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма бут не ко сти код де це;
 – опе ра тив но ле че ње пре ло ма бут не ко сти код од ра слих.
3.3.2.4. Ко ле но
 – ди јаг но сти ка и хи рур шко ле че ње по вре да, ано ма ли ја и обо-

ље ња ме ни ску са;
 – ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че ња по вре да ли га мен тар ног 

апа ра та ко ле на, хи рур шко ре ша ва ње не ста бил но сти ко ле на;
 – хи рур шко ре ша ва ње осо вин ских по ре ме ћа ја у ни воу ко ле на 

(ко рек тив не осте о то ми је);
 – ди јаг но сти ка и ле че ње па те ло фе мо рал них по ре ме ћа ја: бол-

ни син дро ми и по ре ме ћа ји цен тра же са дис ло ка ци јом;
 – ди јаг но сти ка и ле че ње ди се кант ног осте о хон дри та и сло-

бод ног те ла ко ле на;
 – ле че ње кон трак ту ре ко ле на;
 – прин ци пи ди јаг но сти ке и ле че ња де ге не ра тив них бо ле сти 

ко ле на: ало пла сти ка са ре ви зи о ним про це ду ра ма;
 – ар тро ско пи ја ко ле на и упо зна ва ње са мо гућ но сти ма ар тро-

скоп ске хи рур ги је,
 – нео пе ра тив но ле че ње зглоб них пре ло ма ко ле на;
 – хи рур шко ле че ње зглоб них пре ло ма ко ле на;
 – хи рур шко ле че ње пре ло ма па те ле;
 – прин ци пи хи рур шког ле че ња пре ло ма у ни воу ко ле на код де це;
 – прин ци пи ле че ња не у ро пат ског згло ба (укљу чу ју ћи и скоч-

ни зглоб и сто па ло)
3.3.2.5 Пот ко ле ни ца
 – ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че ња кон ге ни тал них и сте че-

них ано ма ли ја ти би је,
 – прин ци пи хи рур шког ре ша ва ња ине га ли те та до њих екс тре-

ми те та;
 – прин ци пи нео пе ра тив ног ле че ња пре ло ма пот ко ле ни це, хи-

рур шко ле че ње пре ло ма пот ко ле ни це;
 – прин ци пи хи рур шког ле че ња не за ра слих пре ло ма пот ко ле ни це
3.3.2.6. Скоч ни зглоб
 – прин ци пи ле че ња де ге не ра тив них обо ље ња скоч ног згло ба;
 – хи рур шко ле че ње ди се кант ног осте о хон дри та та лу са (ар-

тро ско пи ја скоч ног згло ба);
 – ле че ње руп ту ре Ахи ло ве те ти ве;
 – нео пе ра тив но ле че ње пре фо ма скоч ног згло ба;
 – хи рур шко ле че ње пре ло ма скоч ног згло ба.
3.3.2.7. Сто па ло
 – прин ци пи ле че ња екви но ва ру са и дру гих кон ге ни тал них 

ано ма ли ја сто па ла.
 – хи рур шко ле че ње сте че них де фор ми те та сто па ла;
 – хи рур шко ле че ње де ге не ра тив них обо ље ња згло бо ва сто па ла;
 – прин ци пи ле че ња ди ја бе тич ног сто па ла;
 – прин ци пи нео пе ра тив ног ле че ња пре ло ма сто па ла;
 – хи рур шко ле че ње пре ло ма сто па ла.

15. Деч ја хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Обез бе ди ти усло ве и про грам за еду ка ци ју спе ци ли зан та из 
обла сти деч је хи рур ги је, ко ји ће омо гу ћи ти са мо ста лан рад ле ка ра 
спе ци ли ста деч је хи рур ги је на по љу оп ште деч је хи рур ги је. 



Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је деч је хи рур ги је је 5 го ди на.
Спе ци ја ли зант пр во са вла да ва оп шти део у тра ја њу од 1 го

ди не, а за тим и по себ ни у тра ја њу од 4 го ди не.

Про ве ра зна ња

Про гра мом спе ци ја ли за ци је об у хва ће но је и по ла га ње ко-
ло кви ју ма из од ре ђе них обла сти Деч је хи рур ги је, по оба вље ном 
пред ви ђе ном ста жу:

1. Ко ло кви јум из Нео на тал не хи рур ги је
2. Ко ло кви јум из деч је ор то пе ди је са тра у ма то ло ги јом
3. Ко ло кви јум из Пла стич не хи рур ги је
4. Ко ло кви јум из Деч је уро ло ги је
5. Ко ло кви јум из Аб до ми нал не и то ра кал не хи рур ги је са он-

ко ло ги јом

Оп шти део у тра ја њу од 1 го ди ну 

 – Оп шта хи рур ги ја  – ко ло рек тал на 2 ме се ца, хе па то би ли јар-
на 2 ме се ца, хи рур ги ја јед ња ка и же лу ца 1,5 ме се ци, ва ску лар на 
хи рур ги ја 1 ме сец, ен до кри на хи рур ги ја 1 ме сец, ур гент на хи рур-
ги ја 2 ме се ца Фи зи кал на ме ди ци на  – 2 не де ље

 – Ра ди о ло ги ја  – 4 не де ља

По себ ни део – у тра ја њу од 4 го ди не 

1. Аб до ми нал на хи рур ги ја  – 1 го ди на,
2. Нео на тал на хи рур ги ја 2x6 ме се ци  – 6 ме се ци,
3. Ур гент на хи рур ги ја са ин тен зив ном не гом и ре а ни ма ци јом 

 – 6 ме се ци
4. Деч ја ор то пе ди ја 2x3 ме се ца  – 6 ме се ци
5. Деч ја уро ло ги ја 2x3 ме се ца  – 6 ме се ци
6. Деч ја не у ро хи рур ги ја  – 3+2 ме се ца  – 3 ме се ца
7. Деч ја пла стич на хи рур ги ја  – 2x3 ме се ца  – 3 ме се ца
8. Деч ја груд на хи рур ги ја 2x2 ме се ца  – 4 ме се ца
9. Кар ди о хи рур ги ја  – 2 ме се ца

Уста но ве

Спе ци ја ли стич ки стаж из Деч је хи рур ги је у тра ја њу од 5 го-
ди на мо же се оба ви ти на акре ди то ва ним на став ним ба за ма (бе о-
град ског) ме ди цин ских фа кул те та Ср би је.

По чет ни, оп шти део спе ци ја ли за ци је, у тра ја њу од 1 го ди не 
мо же се оба ви ти у ре ги о нал ној здрав стве ној уста но ви или спе ци-
ја ли зо ва ној уни вер зи тет ској кли ни ци или ин сти ту ту. Он се оба ве-
зно мо ра оба ви ти на по чет ку спе ци ја ли за ци је.

Ева лу а ци ја

На кон сва ке го ди не спе ци ја ли за ци је вр ши се ева лу а ци ја кан-
ди да та од стра не Ко ми си је ка те дре за ева лу а ци ју спе ци ја ли за ци је, 
а на осно ву днев ни ка спе ци ја ли за ци је ко ју во ди спе ци ја ли зант. Ко-
ми си ја про це њу је ње го во на пре до ва ње. Уко ли ко не за до во ља ва по-
ста вље не кри те ри ју ме до но си се од лу ка о пре ки ду спе ци ја ли за ци је. 
Днев ник мо ра би ти пот пи сан од стра не спе ци ја ли зан та и мен то ра. 

Про грам опе ра тив них ве шти на из Деч је хи рур ги је

Ми ни мум по треб них опе ра тив них ве шти на је на ве ден по обла-
сти ма Деч је хи рур ги је. Ни је нео п ход но да је спе ци ја ли зант опе ри-
сао сва ку од на ве де них ано ма ли ја или ста ња, али је нео п ход но да 
уче ству је у то ку ле че ња, тј. ди јаг но сти ци, пре о пе ра тив ној при пре-
ми, по сто пе ра тив ном во ђе њу и пра ће њу и да је аси сти рао ве ћи ну.

Опе ра тив не ве шти не се са вла да ва ју по сте пе но, пре ко пре и по-
сто пе ра тив ног во ђе ња па ци је на та и аси сти ра ња у пр вој и дру гој го ди-
ни, са пре ла ском на из во ђе ње опе ра ци ја уз над зор на да љим го ди на ма.

НЕО НА ТАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 150 опе ра ци ја са ове ли сте, 
а да са мо стал но оба ви 5%:

Ано рек тал не ано ма ли је
Ди ја фраг мал на хер ни ја
Атре зи ја ду о де ну ма/сте но за

Ом фа ло ке ла
Га штро ши за
Хир шпрун го ва бо лест (би оп си ја)
Хир шпрун го ва бо лест (ко ло сто ма)
Би ли јар на атре зи ја
Хи дро це фа лус
Атре зи ја цре ва/сте но за
Мал ро та ци ја/Вол ву лус
Ме ко ни јал ни иле ус
Нео на тал ни НЕЦ
Атре зи ја езо фа гу са
Спи на би фи да
Ту мо ри у нео на ту са
Отва ра ње ко ло сто ме
Отва ра ње иле о сто ме
Укље ште на ки ла
У до дат ку мо ра да аси сти ра на бро ја не опе ра ци је:
Цен трал ни вен ски ка те тер ( сви уз ра сти ) 30
Ин гви нал на ки ла/хи дро це ла ( сви уз ра сти) 200
Хи пе тро фич на сте но за пи ло ру са 20

АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 150 опе ра ци ја са ове ли сте, 
а да са мо стал но оба ви 10%:

Хо ле ци стек то ми ја
Отва ра ње ко ло сто ме
За тва ра ње ко ло сто ме
Фун до пли ка ци ја
Га стро ско пи ја
Га стро сто ма
Иле о сто ма
Хир шпрун го ба бо лест (при мар ни „пулл тхро угх”)
За тва ра ње иле о сто ме
Ине сти нал на оп струк ци ја
Ин те сти нал на ре сек ци ја
Ин ва ги на ци ја
Спле нек то ми ја
Ум би ли кал на/епи га стрич на ки ла
У до дат ку мо ра да аси сти ра/са мо стал но из во ди на бро ја не 

опе ра ци је:
Апен дек то ми ја 100
Ла па ра ско пи ја 20

УРО ЛО ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 150 опе ра ци ја са ове ли сте, 
а да са мо стал но оба ви 10%:

Екс трак ци ја кал ку лу са (ено скоп ска)
Ци сти ли то то ми ја
Ци сто ско пи ја
Не фрек то ми ја
Не фро сто ми ја (отво ре на)
Не фро сто ми ја (пер ку та на)
Тор зи ја те сти са
Ор хи дек то ми ја
Пар ци јал на не фрек то ми ја
Вал ву ла зад не уре тре
Пи је ло ли то то ми ја
Пи је ло пла сти ка
Ре ин план та ци ја уре те ра
Уре те ро ли то то ми ја
Уре те ро сто ми ја
Ури нар на ди вер зи ја
За тва ра ње уро сто ме/ве зи ко сто ме
У до дат ку мо ра да аси сти ра/из во ди на бро ја не опе ра ци је:
Цир кум ци зи ја 20
Ор хи до пек си ја 100
Опе ра тив но ле че ње хи по спа ди ја 50

ТО РА КАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 50 опе ра ци ја са ове ли сте, а 
да са мо стал но оба ви 5%:

Брон хо ско пи ја
Ди ла та ци ја езо фа гу са



Езо фа го ско пи ја
За ме на јед ња ка
Пле у рал на дре на жа
Ре сек ци ја плу ћа
То ра ко то ми ја за ек ци зи ју ту мо ра/ ду пли ка ци ја/ци сте

ОН КО ЛО ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 10 опе ра ци ја са ове ли сте:
Хе па то бла стом
Не у ро бла стом
Раб до ми о сар ком
Вил мсов ту мор/не фрек то ми ја

ПЛА СТИЧ НА ХИ РУР ГИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 50 опе ра ци ја са ове ли сте, а 
са мо стал но са оба ви 10%:

Дре на жа ап сце са
Оста ци шкр жног лу ка
Рас цеп неп ца
Рас цеп усне
Ко жни ре жањ
Ме ди јал на ци спа вра та
То а ле та ра не, шав ра не
Опе ко ти не
Тра у ма ша ке
Тор ти ко лис
По сто пе ко тин ске се кве ле

ОР ТО ПЕ ДИ ЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да аси сти ра 240 опе ра ци ја са ове ли сте, 
а да са мо стал но оба ви 30%:

Раз вој ни по ре ме ћај ку ка
Ано ма ли ја сто па ла
Ано ма ли је гор њих екс ре ми те та
Пер те со ва бо лест
Епи фи зи о ли за гла ве бут не ко сти
Це ре брал на па ра ли за
Шкљо ца ју ћи прст
Ег зо сто зе
Ско ли о зе и ки фо зе
Ту мо ри ко сти (бе ниг ни и ма лиг ни )
Ано ма ли је груд ног ко ша
Ин фек ци је ко сти и згло ба
Деч ја тра у ма то ло ги ја
При ме на Или за ро вог апа ра та
Ре по зи ци је пре ло ма
Имо би ли за ци је

НЕО ПЕ РА ТИВ НЕ ВЕ ШТИ НЕ

Спе ци ја ли зант је у оба ве зи да са вла да и сле де ће нео пе ра тив-
не ве шти не:

Пре на тал ну ди јаг но сти ку
Ди јаг но стич ке про це ду ре
Ком пли ка ци је  – пре по зна ва ње и ле че ње
Јед но днев на хи рур ги ја
Ди јаг но сти ка хлад них и хит них слу ча је ва (укљу чу ју ћи тра у му)
Раст и раз вој де те та
По вре де гла ве
Нео на тал на ин тен зив на не га
Кон зер ва тив но ле че ње
Ис хра на (укљу чу ју ћи ТПН)
Ам бу лант но ле че ње и пра ће ње
Фи зи о ло ги ја но во ро ђен че та
Пре и по сто пе ра тив на не га
Прин ци пи тран сплан та ци је у де це

НА СТА ВА

Ем бри о ло ги ја и ге не ти ка
Фи зи о ло ги ја но во ро ђен че та и пе ди ја триј ских хи рур шких бо-

ле сни ка
Ен до кри ни и ме та бо лич ки од го вор на опе ра ци ју

На док на да теч но сти и елек тро ли та
Ре спи ра тор на фи зи о ло ги ја и ле че ње
Кар ди о ва ску лар на фи зи о ло ги ја и ле че ње
Ис хра на  – ен те рал на и па рен те рал на
Ин фек ци ја и иму ни тет
Хе ма то ло шки про бле ми и ле че ње
Деч ја ане сте зи ја
Тра у ма и ре а ни ма ци ја
Хер ни је и хи дро це ле
Не спу штен те стис
Па то ло ги ја пуп ка
Сте но за пи ло ру са
Цир кум ци зи ја
Апен ди ци тис и не спе ци фич ни аб до ми нал ни бол
Ин ва ги на ци ја
Ин фек ци ја уро трак та и ве зи ко у ре те рал ни ре флукс
Оток гла ве и вра та
Ва ску лар ни при ступ
Ди ја фраг мал на хер ни ја
Га стро е зо фа ге ал ни ре флукс
Хи по спа ди ја
Не кро тич ни ен те ро ко ли тис
По ре ме ћај функ ци је и раз во ја бу бре га и фе тал на уро ло ги ја
Ду пли ка ци је цре ва
Ме ке лов ди вер ти ку лум
Оп струк ци је пи је ло у ре те рич ног вра та
По ре ме ћа ји бе ши ке и уре тре, не у ро пат ска бе ши ка
Не фро бла стом
Спи на би фи да
Ано ма ли је плу ћа
Ано ма ли је зи да груд ног ко ша
Атре зи ја езо фа гу са
Атре зи је цре ва
Ано рек тал не ано ма ли је
Мал ро та ци је и ме ко ни јал ни иле ус
Хир шпрун го ва бо лест
Кр ва ре ња из га стро и не сти нал ног трак та у но во ро ђен ча ди
Ур гент на ста ња у деч јој хи рур ги ји:
По вре де ло ко мо тор ног апа ра та
По вре де ЦНС  –а
По вре де аб до ме на
По вре де је тре
По вре де сле зи не
По вре де уро трак та
По вре де бу бре га
По ро ђај не по вре де
По вре де груд ног ко ша и плу ћа
Елек тро ку ци ја
Опе ко ти не
По сто пе то тин ске се кве ле
По вре де ко же и ме ких тки ва
Зло у по тре ба де те та
Ма лиг не бо ле сти и хе мо те ра пи ја
Ту мо ри ЦНС-а
Ту мо ри је тре
Ту мо ри аб до ме на
Ту мо ри уро трак та
Ту мо ри ко же
Ту мо ри ко сти и ми ши ћа
Оста ци шкр жног лу ка
Рас цеп неп ца
Рас цеп усне
Ко жни ре жањ
Ме ди јал на ци ста вра та
Тра у ме ша ке
Тор ти ко лис
Раз вој ни по ре ме ћај ку ка
Ано ма ли је сто па ла
Ано ма ли је гор њих екс тре ми те та
Ано ма ли је до њих екс тре ми те та
Пер те со ва бо лест
Епи фи зи о ли за гла ве бут не ко сти
Це ре брал на па ра ли за
Шкљо ца ју ћи прст



Ег зо сто зе
Ско ли о зе и ки фо зе
Ано ма ли је груд ног ко ша
Ин фек ци је ко сти и згло ба
Би ли јар на атре зи ја и ци ста хо ле до ха
Порт на хи пер тен зи ја
За ме на јед ња ка
Син дром крат ког цре ва
Ул це ро зни ко ли тис и Кро но ва бо лест
Ва ску лар не ано ма ли је
Екс тро фи је и „пру не беллy” син дром
По ре ме ћа ји пан кре а са
По ре ме ћа ји ти ре о и дее у па ра ти ре о ид не жле зде
Га стро ин те сти нал на ен до ско пи ја
Ен до ско пи ја уро трак та
Тран сплан та ци је
Ла па ра ско пи ја
Ин тер секс
Кар ди о хи рур ги ја у де цем бар
Рад у кон зи ли ју му за пре на тал ну ди јаг но сти ку
Се ми нар ски рад
Од 2. до 5 го ди не спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 

де жу ра 4 до 6 пу та ме сеч но.
Спе ци ја ли зант од 2. го ди не ра ди ам бу лан ту уз над зор хи рур-

га спе ци ја ли сте.

16. Не у ро хи рур ги ја 
шест го ди на 
(72 ме се ца)

Не у ро хи рур ги ја је ди сци пли на, од но сно спе ци ја ли за ци ја ко ја 
оспо со бља ва ле ка ре за хи рур шко и не хи рур шко ле че ње (пре вен-
ци ју, ди јаг но зу, про це ну, трет ман, ин тен зив ну не гу и ре ха би ли-
та ци ју) па ци је на та са по вре да ма и бо ле сти ма цен трал ног и пе-
ри фер ног (ауто ном ног) нер вног си сте ма, укљу чу ју ћи и пот пор не 
струк ту ре нер вног си сте ма (кич ма, ло ба ња, ме ка тки ва), као и 
ва ску лар не струк ту ре цен трал ног и пе ри фер ног нер вног си сте ма. 
Ово под ра зу ме ва са вре ме но ле че ње бо ле сти мо зга, мо жда ни ца, 
ло ба ње и њи хо вих крв них су до ва укљу чу ју ћи екс тра кра ни јал не 
де ло ве ка ро тид них и вер те брал них ар те ри ја, по ре ме ћа је и бо ле-
сти хи по фи зе, ле зи је кра ни јал них и спи нал них не ра ва, пе ри фер-
них не ра ва, по ре ме ћа је ауто ном ног де ла нер вног си сте ма, бо ле сти 
кич ме не мо жди не, мо жда ни ца кич ме и кич ме ног сту ба укљу чу ју-
ћи и оне ко ји у ле че њу зах те ва ју при ме ну спи нал не фу зи је и ин-
стру мен та ци је.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из не у ро хи рур ги је тра је 6 го ди на, уз оба-
ве зну при прем ну го ди ну да на кли нич ког ста жа у Ин сти ту ту за 
не у ро хи рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је или дру гој ма тич ној 
не у ро хи рур шкој уста но ви у Ср би ји за ко ју кан ди дат до би ја спе-
ци ја ли за ци ју.

I ГО ДИ НА  – Кру же ње:
ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА  – АБ ДО МИ НАЛ НА 2 не де ље
ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА  – ЕН ДО КРИ НА И ОН КО ЛО ШКА 2 не де ље
ГРУД НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 2 не де ље
НЕ У РО ЛО ГИ ЈА  – 3 ме се ца
НЕ У РО ЛО ГИ ЈА ОД РА СЛИХ  – 2 ме се ца
ДЕЧ ЈА НЕ У РО ЛО ГИ ЈА  – 1 ме сец
НЕ У РО РА ДИ О ЛО ГИ ЈА  – 2 ме се ца
CT  – две не де ље
MRI  – две не де ље
НЕ У РО РА ДИ О ЛО ШКА АН ГИ О СА ЛА  – 1 ме сец
АНЕ СТЕ ЗИ ЈА И ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА 2 ме се ца
ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 1 ме сец
ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛО ГИ ЈА  – 2 не де ље
ПЛА СТИЧ НА И РЕ КОН СТРУК ТИВ НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 2 не де ље
МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 2 не де ље
ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈА  – 2 не де ље
ОР ТО ПЕ ДИ ЈА  – 2 не де ље

II  – IV ГО ДИ НА
КЛИ НИЧ КА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА  – све обла сти 36 ме се ци

ПЕ ДИ ЈА ТРИЈ СКА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА
V ГО ДИ НА

НЕ У РО ОР ТО ПЕ ДИ ЈА (БО ЛЕ СТИ КИЧ МЕ НОГ СТУ БА)  – 4 ме се ца
КЛИ НИЧ КА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА 8 ме се ци

VI ГО ДИ НА
КЛИ НИЧ КА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА 6 ме се ци
НЕ У РО ПА ТО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец
НЕ У РО РА ДИ О ТЕ РА ПИ ЈА 1 ме сец
КЛИ НИЧ КО ИЛИ ЛА БО РА ТО РИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 4 ме се ца

То ком спе ци ја ли за ци је кан ди дат во ди спе ци јал ни днев ник у 
ко ји упи су је по обла сти ма све опе ра ци је на ко ји ма је уче ство вао. 
Овај днев ник је утвр ди ла Европ ска асо ци ја ци ја не у ро хи рур шких 
дру шта ва и при хва ће на је у свим зе мља ма Европ ске уни је. По сто-
ји елек трон ско из да ње ко је тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Диск 
са овим опе ра тив ним днев ни ком је у при ло гу.

За сва ку опе ра ци ју мо ра би ти на ве ден да тум, број исто ри је 
бо ле сти, име и пре зи ме па ци јен та, вр ста опе ра ци је (шта је тач но 
ура ђе но) и уче шће кан ди да та у то ку са ме опе ра ци је. Уче шће кан-
ди да та у опе ра ци ји по твр ђу је и мен тор сво јим пот пи сом, а сте пе-
ну је се у 4 ка те го ри је:

1. Т  – кан ди дат је сам ура дио опе ра ци ју (ста ри ји спе ци ја ли-
ста је мо гао аси сти ра ти, али без ика квог ути ца ја на сам ток опе-
ра ци је)

2. ТС  – кан ди дат је ура дио опе ра ци ју, али је ста ри ји спе ци ја-
ли ста до но сио од лу чу ју ће од лу ке то ком са ме опе ра ци је или ура-
дио не што што је бит но за сам за вр ше так опе ра ци је

3. Ц  – кан ди дат је са мо стал но ра дио де ло ве опе ра ци је (отва-
ра ње, за тва ра ње, на ме шта ње па ци јен та, до го вор око по сто пе ра-
тив не те ра пи је)

4. А  – кан ди дат је аси сти рао опе ра ци ју.
По ред ли сте опе ра ци је у елек трон ском об ли ку Днев ни ка опе-

ра ци ја на ве де не су и збир не та бе ле, ра ди бо ље пре глед но сти. Сви 
опе ра тив ни за хва ти су по де ље ни у две ве ли ке гру пе  – НЕ У РО ХИ-
РУР ГИ ЈА ОД РА СЛИХ и НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА ДЕ ЦЕ (до 16. го ди не).

Не у ро хи рур ги ја од ра слих је по де ље на пре ма при ро ди опе ра-
ци ја на сле де ће гру пе:

1. По вре де гла ве
2. Су пра тен то ри јал ни ту мо ри и ле зи је (без сте ре о так сич ких 

про це ду ра)
3. Ле зи је зад ње ло бањ ске ја ме
4. Ин фек ци је
5. Ва ску лар на па то ло ги ја
6. Хи дро це фа лус (код ста ри јих од 16 го ди на)
7. Па то ло ги ја кич ме
8. Не у рал ги ја три ге ми ну са и дру гих не ра ва
9. Сте ре о так сич ка и функ ци о нал на не у ро хи рур ги ја
10. Хи рур ги ја епи леп си је
11. По вре де и обо ље ња пе ри фер них не ра ва
12. Ком пју те ри зо ва но пла ни ра ње не у ро хи рур шких ин тер вен-

ци ја
13. Ма ње ин тер вен ци је
14. Дру ге ин тер вен ци је
15. Ди јаг но стич ке про це ду ре
Не у ро хи рур ги ја де це је по де ље на пре ма при ро ди ин тер вен-

ци ја на сле де ће ка те го ри је:
1. Хи дро це фа лус и кон ге ни тал не мал фор ма ци је
2. По вре де гла ве и кич ме
3. Ту мо ри мо зга
4. Па то ло ги ја кич ме ног сту ба
5. Функ ци о нал на не у ро хи рур ги ја
6. Ма ње ин тер вен ци је
7. Дру ге ин тер вен ци је
8. Ди јаг но стич ке про це ду ре

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли стич ког кру же ња

Про ве ра сте че них зна ња то ком спе ци ја ли за ци је кан ди дат по-
ла же 16 ко ло кви ју ма сва ке го ди не и то по сле де ћим обла сти ма:

1. НЕ У РО А НА ТО МИ ЈА
2. НЕ У РО ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА И НЕ У РО ФАР МА КО ЛО ГИ ЈА
3. НЕ У РО ЛО ГИ ЈА
4. НЕ У РО А НЕ СТЕ ЗИ ЈА
5. НЕ У РО РА ДИ О ЛО ГИ ЈА



6. НЕ У РО ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА
7. ХИ РУР ГИ ЈА КИЧ МЕ НЕ МО ЖДИ НЕ И СТРУК ТУ РА 

КИЧ МЕ НОГ КА НА ЛА
8. ХИ РУР ГИ ЈА КИЧ МЕ НОГ СТУ БА
9. ХИ РУР ГИ ЈА КРА НИ О ЦЕ РЕ БРАЛ НИХ И КРА НИ О СПИ-

НАЛ НИХ КОН ГЕ НИ ТАЛ НИХ АНО МА ЛИ ЈА И ХИ ДРО ЦЕ ФА-
ЛУС

10. ХИ РУР ГИ ЈА ПО ВРЕ ДА И ОБО ЉЕ ЊА ПЕ РИ ФЕР НИХ 
НЕ РА ВА

11. ХИ РУР ГИ ЈА БО ЛА, ЕПИ ЛЕП СИ ЈЕ И СТЕ РЕ О ТАК СИЧ-
НА ХИ РУР ГИ ЈА

12. ХИ РУР ГИ ЈА ИН ТРА КРА НИ ЈАЛ НИХ АНЕ У РИ ЗМИ, 
ЛЕ ЧЕ ЊЕ СПОН ТА НЕ СУ БА РАХ НО И ДАЛ НЕ ХЕ МО РА ГИ ЈЕ

13. ХИ РУР ГИ ЈА СУ ПРА ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ И ИН ФРА ТЕН-
ТО РИ ЈАЛ НИХ AVM

14. ХИ РУР ГИ ЈА СУ ПРА ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ ТУ МО РА
15. ХИ РУР ГИ ЈА ИН ФРА ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ И ТУ МО РА 

БА ЗЕ ЛО БА ЊЕ
16. НЕ У РО ОН КО ЛО ГИ ЈА СА НЕ У РО ПА ТО ЛО ГИ ЈОМ
Ин сти ту ци је и усло ви за оба вља ње спе ци ја ли стич ког ста жа
Кан ди дат мо ра про ве сти у окви ру пла ни ра них 50 ме се ци кли-

нич ке не у ро хи рур ги је бар 48 или че ти ри го ди не у ИН СТИ ТУ ТУ 
ЗА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈУ КЛИ НИЧ КОГ ЦЕН ТРА СР БИ ЈЕ (КЦС). 
Уко ли ко кан ди дат спе ци ја ли зи ра за не ку дру гу не у ро хи рур шку 
уста но ву мо же про ве сти и ма ње, с тим да ис пит из не у ро хи рур ги је 
не мо же по ла га ти на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Уко ли-
ко кан ди дат спе ци ја ли зи ра за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју свих 50 
ме се ци кли нич ке не у ро хи рур ги је мо ра про ве сти у овој уста но ви.

Стаж из оп ште, аб до ми нал не, ен до кри не и он ко ло шке хи-
рур ги је се мо же оба ви ти у сле де ћим уста но ва ма: ИН СТИ ТУТ 
ЗА ДИ ГЕ СТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ  – ХИ РУР ГИ ЈА КЦС, ИН СТИ ТУТ 
ЗА ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈУ  – ХИ РУР ГИ ЈА КЦС, ИН СТИ ТУТ ЗА 
ОН КО ЛО ГИ ЈУ И РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ СР БИ ЈЕ  – ХИ РУР ГИ ЈА, КБЦ 
„ДР ДРА ГИ ША МИ ШО ВИЋ”  – ХИ РУР ГИ ЈА, КБЦ „БЕ ЖА НИЈ-
СКА КО СА”  – ХИ РУР ГИ ЈА. Кан ди да ти ко ји не спе ци ја ли зи ра-
ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти стаж и у дру гим 
уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или на чел ни ка Не у-
ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и ди рек то ра или на чел ни ка 
Хи рур ги је ма тич не уста но ве.

Стаж из груд не хи рур ги је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ 
ЗА ПЛУЋ НЕ БО ЛЕ СТИ И ТБЦ КЦС. Кан ди да ти ко ји не спе ци-
ја ли зи ра ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти стаж и у 
дру гим уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или на чел-
ни ка Не у ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и ди рек то ра или 
на чел ни ка Хи рур ги је ма тич не уста но ве.

Стаж из ва ску лар не хи рур ги је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ-
ТУ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ КЦС  – ВА СКУ ЛАР НА 
ХИ РУР ГИ ЈА И ИН СТИ ТУ ТУ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ-
СТИ „ДЕ ДИ ЊЕ”.

Стаж из не у ро ло ги је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ ЗА 
НЕ У РО ЛО ГИ ЈУ КЦС и ИН СТИ ТУ ТУ ЗА НЕ У РОП СИ ХИ ЈА ТРИ-
ЈУ ЗА ДЕ ЦУ И ОМЛА ДИ НУ. Кан ди да ти ко ји не спе ци ја ли зи ра-
ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти стаж и у дру гим 
уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или на чел ни ка Не у-
ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и ди рек то ра или на чел ни ка 
Не у ро ло ги је ма тич не уста но ве.

Стаж из ото ри но ла рин го ло ги је и мак си ло фа ци јал не хи рур-
ги је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ ЗА ОТО РИ НО ЛА РИН-
ГО ЛО ГИ ЈУ КЦС и КЛИ НИ ЦИ ЗА МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НУ 
ХИ РУР ГИ ЈУ. Кан ди да ти ко ји не спе ци ја ли зи ра ју за Ин сти тут за 
не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти стаж и у дру гим уста но ва ма уз од го-
ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или на чел ни ка Не у ро хи рур шке слу жбе 
ма тич не уста но ве и ди рек то ра или на чел ни ка ОТО РИ НО ЛА РИН-
ГО ЛО ГИ ЈЕ ма тич не уста но ве.

Стаж из пла стич не и ре кон струк тив не хи рур ги је се мо же 
оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ ЗА ОПЕ КО ТИ НЕ И ПЛА СТИЧ НУ ХИ-
РУР ГИ ЈУ КЦС , КЛИ НИ ЦИ ЗА ПЛА СТИЧ НУ ХИ РУР ГИ ЈУ ВМА 
или Кли ни ци за пла стич ну хи рур ги ју и Кли ни ци за мак си ло фа ци-
јал ну хи рур ги ју ма тич ног Кли нич ког цен тра.

Стаж из оф тал мо ло ги је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ ЗА 
ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈУ КЦС, НЕ У РО ОФ ТАЛ МО ЛО ШКОМ КА-
БИ НЕ ТУ ИН СТИ ТУ ТА ЗА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈУ. Кан ди да ти ко ји 
не спе ци ја ли зи ра ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти 
стаж и у дру гим уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или 

на чел ни ка Не у ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и ди рек то ра 
или на чел ни ка ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈЕ ма тич не уста но ве.

Стаж из не у ро ра ди о ло ги је се мо же оба ви ти у ЦЕН ТРУ ЗА 
MRI КЦС и ИН СТИ ТУ ТУ ЗА РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ КЦС  – Ин сти тут за 
не у ро хи рур гиј или Ин сти ту ту за ра ди о ло ги ју ма тич ног Кли нич ког 
цен тра.

Стаж из ане сте зи је и ин тен зив не те ра пи је се мо же оба ви ти у 
ИН СТИ ТУ ТУ ЗА АНЕ СТЕ ЗИ ЈУ КЦС, Ин сти тут за не у ро хи рур-
ги ју, Ур гент ни цен тар, Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти  – 
хи рур ги ја, КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић”  – хи рур ги ја. Кан ди да ти 
ко ји не спе ци ја ли зи ра ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба-
ви ти стаж и у дру гим уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек-
то ра или на чел ни ка Не у ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и 
ди рек то ра или на чел ни ка Ане сте зи је ма тич не уста но ве.

Стаж из ор то пе ди је се мо же оба ви ти у ИН СТИ ТУ ТУ ЗА 
ОР ТО ПЕ ДИ ЈУ И ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈУ КЦС или СПЕ ЦИ ЈАЛ-
НОЈ ОР ТО ПЕД СКОЈ БОЛ НИ ЦИ НА БА ЊИ ЦИ. Кан ди да ти ко ји 
не спе ци ја ли зи ра ју за Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју мо гу оба ви ти 
стаж и у дру гим уста но ва ма уз од го ва ра ју ћи пот пис ди рек то ра или 
на чел ни ка Не у ро хи рур шке слу жбе ма тич не уста но ве и ди рек то ра 
или на чел ни ка Ор то пе ди је ма тич не уста но ве.

Мен то ри за од го ва ра ју ће ве шти не по ди сци пли на ма мо гу би-
ти спе ци ја ли сти ко ји има ју нај ма ње 5 го ди на спе ци ја ли стич ког 
ста жа. По што је број спе ци ја ли за на та из не у ро хи рур ги је ре ла тив-
но ма ли, за сва ку област ће би ти име но ва ни мен то ри.

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ОБЛА СТИ МА  
И ВЕ ШТИ НА МА

ОБЛАСТ НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА

Не у ро хи рур ги ја од ра слих

Повреде главе

Кра ни ек то ми ја (екс тер на вен три ку лар на дре на жа или пла си-
ра ње ICP мо ни то рин га)

Аси сти ра 10 Из во ди 10
Кра ни ек то ми ја (екс пло ра тив на или ева ку а ци ја хро нич ног 

суб ду рал ног хе ма то ма)
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Екс тра ду рал ни хе ма том
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Акут ни суб ду рал ни хе ма том / кон ту зи ја мо зга
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Ин тра це ре брал ни хе ма том
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Им пре сив ни пре лом ло ба ње
Аси сти ра 10 Из во ди 10
По вре да ва тре ним оруж јем, или дру га пе не трант на по вре да 

ло ба ње
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Ре кон струк ци ја ду ре због по сто је ће ли квор не фи сту ле
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Ре кон струк ци ја на кон ком би но ва ног кра ни о фа ци јал ног пре-

ло ма (фрон то ор би то ет мо и дал на фрак ту ра)
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Пла сти ка ло ба ње
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Де ком пре сив на кра ни о то ми ја
Аси сти ра 1 Из во ди 1
Оста ле про це ду ре (на ве сти ко је)
Су пра тен то ри јал ни ту мо ри и ле зи је (без сте ре о так сич ких 

про це ду ра)
Тран скра ни јал на опе ра ци ја ту мо ра хи по фи зе
Аси сти ра 20 Из во ди 5
Тран ссфе но и дал на опе ра ци ја ту мо ра хи по фи зе
Аси сти ра 20
Оста ле бе ниг не су пра се лар не ле зи је (кра ни о фа рин ге о ми, ме-

нин ге о ми)
Аси сти ра 20 Из во ди 5
Ме нин ге о ми кон век си те та
Аси сти ра 20 Из во ди 10
При мар ни / ин тра ак си јал ни ту мо ри мо зга (гли о ми)
Аси сти ра 50 Из во ди 30



Ме та стат ски ту мо ри
Аси сти ра 50 Из во ди 20
Ту мо ри ко сти ју ло ба ње
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Ту мо ри ор би те
Аси сти ра 10
Оста ле про це ду ре

Лезије задње лобањске јаме

При мар ни и ме та стат ски ту мо ри зад ње ја ме
Аси сти ра 30 Из во ди 15
Не у ри но ми аку сти ку са
Аси сти ра 20
Ме нин ге о ми
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Оста ле бе ниг не ле зи је (ап сце си, епи дер мо ид не ци сте и сл.)
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Ar nold  – Chi a ri мал фор ма ци ја
Аси сти ра 5
Оста ле про це ду ре

Инфекције

Ап сце си мо зга
Аси сти ра 5 Из во ди 2
Суб ду рал ни ем пи јем
Аси сти ра 2 Из во ди 1
Оста ле про це ду ре

Васкуларна патологија

Кра ни о то ми ја код опе ра ци је ане у ри зме
Аси сти ра 50 Из во ди 2
Кра ни о то ми ја код опе ра ци је AVM
Аси сти ра 20 Из во ди 2
Кра ни о то ми ја код опе ра ци је ка вер но зног хе ман ги о ма
Аси сти ра 10 Из во ди 2
Кра ни о то ми ја код опе ра ци је спон та ног ин тра це ре брал ног хе-

ма то ма са AVM или ане у ри змом
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Ен до ва ску лар на опе ра ци ја ане у ри зме *
Ен до ва ску лар на опе ра ци ја AVM *
Ен до ва ску лар на ем бо ли за ци ја крв них су до ва ту мо ра
Аси сти ра 5
Оклу зив не бо ле сти крв них су до ва мо зга  – бај пас
Аси сти ра 5
Оклу зив не бо ле сти крв них су до ва мо зга  – ен дар те рек то ми ја 

ка ро тид не ар те ри је на вра ту
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Ева ку а ци ја спон та ног ин тра це ре брал ног хе ма то ма
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Оста ле про це ду ре
Хи дро це фа лус (код ста ри јих од 16 го ди на)
Ен до скоп ска фе не стра ци ја
Аси сти ра 10
Екс тер на вен три ку лар на дре на жа
Аси сти ра 5 Из во ди 10
Им план та ци ја шан та
Аси сти ра 20 Из во ди 20
Ре ви зи ја шан та
Аси сти ра 20 Из во ди 20
Оста ле про це ду ре

Патологија кичме

Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – пред њи при-
ступ са ко шта ним граф том

Аси сти ра 10 Из во ди 1
Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – пред њи при-

ступ без ко шта ног граф та
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – пред њи при-

ступ са ин тра у мен та ци јом (ста би ли за ци јом)
Аси сти ра 10

Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – зад њи при ступ 
(фо ра ми но то ми ја)

Аси сти ра 10 Из во ди 5
Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – зад њи при ступ 

(фо ра ми но то ми ја) са ин тру мен та ци јом (ста би ли за ци јом)
Аси сти ра 10
Цер ви кал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – ла ми но пла сти ка
Аси сти ра 10 Из во ди 1
То ра кал на ди скус хер ни ја
Аси сти ра 5
Лум бал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – опе ра ци ја ди ска
Аси сти ра 50 Из во ди 30
Лум бал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – опе ра ци ја ди ска 

са ин стру мен та ци јом (ста би ли за ци јом)
Аси сти ра 10
Лум бал на ди скус хер ни ја или спон ди ло за  – ла ми но то ми ја 

или ла ми нек то ми ја
Аси сти ра 30 Из во ди 20
Спи нал ни ту мо ри  – екс тра ду рал ни
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Спи нал ни ту мо ри  – ин тра ду рал ни екс тра ме ду лар ни
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Спи нал ни ту мо ри  – ин тра ду рал ни ин тра ме ду лар ни
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Спи нал ни ту мо ри  – ин стру мен та ци ја (ста би ли за ци ја) код ту-

мо ра пр шље но ва
Аси сти ра 10
По вре де кич ме  – де ком пре си ја
Аси сти ра 10 Из во ди 5
По вре де кич ме  – ин стру мен та ци ја (ста би ли за ци ја)
Аси сти ра 20
Оста ле про це ду ре

Неуроалгија тригеминуса и других нерава

Ра ди о фре квент на ле зи ја Га се ро вог ган гли о на или ин јек ци о-
на ле зи ја

Аси сти ра 20 Из во ди 1
Ми кро ва ску лар на де ком пре си ја
Аси сти ра 5
Оста ле про це ду ре
Стереотаксичка и функционална неурохирургија
Сте ре о так сич ка би оп си ја ту мо ра
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Апли ка ци ја им план та та
Аси сти ра 5
Та ла мо то ми ја, па ли до то ми ја / тех ни ке сти му ла ци је
Аси сти ра 5
Не у ро а бла тив не про це ду ре (хор до то ми ја, DREZ)
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Те ра пиј ска елек тро сти му ла ци ја (пе ри фер ни нерв, кич ма)
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Им план та ци ја пум пе за ин тра те кал но да ва ње ле ко ва
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Оста ле про це ду ре

Хирургија епилепсије

Ин ва зив не ди јаг но стич ке про це ду ре (им план та ци ја ду бо ких 
елек тро да, пло чи ца)

Аси сти ра 10 Из во ди 5
Ре сек ци ја тем по рал ног ре жња
Аси сти ра 10
Екс тра тем по рал на ре сек ци ја
Аси сти ра 10
Оста ле про це ду ре

Повреде и обољења периферних нерава

Де ком пре си ја / тран спо зи ци ја код ком пре сив них не у ро па ти ја
Аси сти ра 30 Из во ди 10
Тран сплан та ци ја пе ри фер ног нер ва
Аси сти ра 30 Из во ди 5
Ди рект на не у ро ра фи ја
Аси сти ра 10 Из во ди 2



Сим па тек то ми ја
Аси сти ра 10
Ре и нер ва ци ја код по вре да бра хи јал ног плек су са
Аси сти ра 10
Ту мо ри пе ри фер них не ра ва
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Оста ле про це ду ре

Компјутеризовано планирање неурохируршких интервенција

Ни је хи рур шка ин тер вен ци ја

Мање интервенције

Би оп си ја ми ши ћа
Аси сти ра 5 Из во ди 2
Би оп си ја пе ри фер ног нер ва
Аси сти ра 5 Из во ди 2
Ве не сек ци ја
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Тра хе о то ми ја
Аси сти ра 15 Из во ди 5
Об ра да по вр шне ра не
Аси сти ра 20 Из во ди 200
Об ра да ду бо ке ра не или скал па
Аси сти ра 20 Из во ди 50
Укла ња ње епи кра ни јал ног ту мо ра
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Пла си ра ње екс тер не лум бал не дре на же
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Оста ле про це ду ре
Ин ту ба ци ја
Аси сти ра 10 Из во ди 30
Пла си ра ње вен ског ка те те ра кроз ве ну ju gu la ris in ter nu
Аси сти ра 20 Из во ди 10
Пла си ра ње вен ског ка те те ра кроз ве ну sub kla vi ju
Аси сти ра 20 Из во ди 10
Пла си ра ње фе мо рал ног ка те те ра
Аси сти ра 10 Из во ди 5

Дијагностичке процедуре

Лум бал на пунк ци ја
Аси сти ра 10 Из во ди 150
Су бок ци пи тал на или C1/C2 пунк ци ја
Аси сти ра 5 Из во ди 1
Ка ро тид на ан ги о гра фи ја
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Ди ги тал на суб трак ци о на се лек тив на ан ги о гра фи ја
Аси сти ра 20 Из во ди 5
Ми је ло гра фи ја
Аси сти ра 5 Из во ди 1
Ин тра ар ти ку лар на бло ка да
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Оста ле про це ду ре
Не у ро хи рур ги ја де це
Хи дро це фа лус и кон ге ни тал не мал фор ма ци је
Спо ља шња вен три ку лар на дре на жа
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Им план та ци ја шан та
Аси сти ра 20 Из во ди 20
Ре ви зи ја шан та
Аси сти ра 20 Из во ди 20
Ен до скоп ска фе не стра ци ја
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Ar nold-Chi a ri / Dandy-Wal ker мал фор ма ци је
Аси сти ра 10
Ен це фа ло це ле
Аси сти ра 10
Су ту рек то ми ја јед не кра ни јал не су ту ре код кра ни о сте но зе
Аси сти ра 20 Из во ди 5
Ком плект на кра ни о си но сто за / Кра ни о фа ци јал на ре кон-

струк ци ја
Аси сти ра 10

Оста ле про це ду ре
По вре де гла ве и кич ме
Кра ни ек то ми ја (им план та ци ја ICP мо ни то рин га, дре на жа, 

ре зер во ар)
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Хро нич ни суб ду рал ни хе ма том / хи гром
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Екс тра ду рал ни хе ма том
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Акут ни суб ду рал ни хе ма том
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Ин тра це ре брал ни хе ма том
Аси сти ра 2 Из во ди 2
Им пре сив ни пре лом ло ба ње
Аси сти ра 5 Из во ди 5
Де ком пре сив на кра ни о то ми ја
Аси сти ра 1 Из во ди 1
Тра у ма кич ме
Аси сти ра 5
Оста ле про це ду ре
Ту мо ри мо зга
Су пра тен то ри јал ни ту мо ри хе мис фе ра мо зга
Аси сти ра 10 Из во ди 2
Су пра тен то ри јал ни сред ње ли ниј ски ту мо ри (ту мо ри пи не ал-

не ре ги је и III ко мо ре и ла те рал них ко мо ра)
Аси сти ра 15
Ин фра тен то ри јал ни ту мо ри
Аси сти ра 10 Из во ди 2
Ту мо ри ор би те
Аси сти ра 5
Оста ле про це ду ре
Па то ло ги ја кич ме ног сту ба
Ме нин го/ме нин го ми је ло це ле
Аси сти ра 10 Из во ди 2
Tet he red cord sy (Син дром ве за не ме ду ле)
Аси сти ра 5
Ту мо ри спи нал ног ка на ла
Аси сти ра 5
Спи нал ни ди зра фи зам
Аси сти ра 5
Оста ле про це ду ре
Функ ци о нал на не у ро хи рур ги ја
Ле че ње спа сти ци те та
Аси сти ра 5
Хи рур шко ле че ње епи леп си је код де це
Аси сти ра 2
Оста ле про це ду ре
Ма ње ин тер вен ци је
Би оп си ја ми ши ћа*
Би оп си ја нер ва*
Ве не сек ци ја*
Тра хе о то ми ја
Аси сти ра 5 Из во ди 1
Об ра да по вр шне ра не
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Об ра да ду бо ке ра не или скал па
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Епи кра ни јал ни ту мор*
Пла си ра ње екс тер не лум бал не дре на же*
Оста ле про це ду ре
Оста ле ин тер вен ци је
Ин ту ба ци ја
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра ју гу лар ног*
Пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра суб кла ви је*
Пла си ра ње фе мо рал ног ка те те ра*
Ди јаг но стич ке про це ду ре
Лум бал на пунк ци ја
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Су бок ци пи тал на или C1/C2 пунк ци ја*
Ан ги о гра фи ја*
Ми је ло гра фи ја*
Ин тра ар ти ку лар на бло ка да*
* ОВЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ НИ СУ ОБА ВЕ ЗНЕ, ДО БРО ЈЕ АКО 

ИХ ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ УРА ДИО (УГЛАВ НОМ СЕ ОД НО СЕ 
НА ПО СТУП КЕ КОД ДЕ ЦЕ)



** НА ВЕ ДЕ НИ БРО ЈЕ ВИ ПО РЕД СВА КЕ ХИ РУР ШКЕ ИН-
ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ ИЛИ ДИ ЈАГ НО СТИЧ КО  – ТЕ РА ПИЈ СКЕ ПРО-
ЦЕ ДУ РЕ СУ МИ НИ МУМ КО ЈИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА 
УРА ДИ ТО КОМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ДА БИ СТЕ КАО ПРА-
ВО ИЗ ЛА СКА НА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ИС ПИТ ИЗ НЕ У РО-
ХИ РУР ГИ ЈЕ. БРО ЈЕ ВИ СЕ ОД НО СЕ НА УКУП НО ТРА ЈА ЊЕ 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ, БЕЗ ОБ ЗИ РА НА ТО КО ЈЕ ВЕ ШТИ НЕ ЈЕ 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ ДУ ЖАН ДА СА ВЛА ДА НА КО ЈОЈ ГО ДИ НИ 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ.

*** ПРО БЛЕМ ЋЕ ПРЕД СТА ВЉА ТИ СТЕ РЕ О ТАК СИЧ КЕ 
И ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ, ЈЕР ИН СТИ ТУТ ЗА НЕ У-
РО ХИ РУР ГИ ЈУ НЕ МА ОД ГО ВА РА ЈУ ЋУ ОПРЕ МУ, ПА СЕ ПРЕ-
КО МИ НИ СТАР СТА ВА МО РА ХИТ НО ТРА ЖИ ТИ НА БАВ КА 
ОПРЕ МЕ ЗА СТЕ РЕ О ТАК СИ ЈУ. БЕЗ ВЕ ШТИ НА ФУК ЦИ О НАЛ-
НЕ И СТЕ РЕ О ТАК СИЧ КЕ НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈЕ НА ША СПЕ-
ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СЕ ЈЕД НО СТАВ НО НЕ ЋЕ ПРИ ЗНА ВА ТИ У 
ЗЕ МЉА МА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ ИАКО ПРЕД ВИ ЂЕ НИ ПЛАН 
ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА НА КО ЈИМ УЧЕ СТВУ ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ 
ЗНАТ НО ПРЕ МА ШУ ЈЕ ЕВРОП СКЕ СТАН ДАР ДЕ.

**** ЗБОГ МА ЛОГ БРО ЈА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА НА ТА (ЈЕ-
ДАН ДО ДВА ГО ДИ ШЊЕ МАК СИ МУМ) ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА 
НА СТА ВА НЕ ЋЕ БИ ТИ ОР ГА НИ ЗО ВА НА ПО СА ДА ШЊЕМ 
ПРИН ЦИ ПУ ПРЕ ДА ВА ЊА, ВЕЋ ЋЕ ТЕ О РЕТ СКО ОБРА ЗО ВА-
ЊЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА НА ТА УГЛАВ НОМ БИ ТИ КРОЗ РАД СА 
МЕН ТО РОМ, АНА ЛИ ЗУ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ ПРЕ МА ОД РЕ ЂЕ НОЈ 
ПРО БЛЕ МА ТИ ЦИ И ПРИ ПРЕ МУ ТЕ МАТ СКИХ СЕ МИ НА-
РА, ОБА ВЕ ЗНОГ ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊА ЧЛА НА КА У ДО МА ЋИМ 
И СТРА НИМ ЧА СО ПИ СИ МА И ОБА ВЕ ЗНОГ ИЗ ЛА ГА ЊА 
СТРУЧ НИХ РА ДО ВА БАР НА ДВА ДО МА ЋА ИЛИ МЕ ЂУ НА-
РОД НА КОН ГРЕ СА. СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАН ТИ КО ЈИ ПО КА ЖУ ПО-
СЕ БАН ИН ТЕ РЕС ЗА ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛ НО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 
БИ ЋЕ НА ПО СЛЕД ЊОЈ ГО ДИ НИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ УПУ-
ЋЕ НИ У ОД ГО ВА РА ЈУ ЋЕ БА ЗИЧ НЕ ИН СТИ ТУ ТЕ СА ОД ГО-
ВА РА ЈУ ЋИМ ПРО ГРА МОМ ИЛИ ПРО ЈЕК ТОМ.

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ГО ДИ НА МА СПЕ ЦИ
ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА

ПРИ ПРЕМ НА ГО ДИ НА

То ком при прем не го ди не кан ди дат за спе ци ја ли за ци ју из не-
у ро хи рур ги је ра ди у Ин сти ту ту за не у ро хи рур ги ју, с тим што на 
оде ље њу тра у ма то ло ги је про во ди 4 ме се ца, као и у оде ље њу ин-
тен зив не не ге и те ра пи је, а оста ла че ти ри ме се ца на оста лим оде-
ље њи ма ин сти ту та.

Кан ди дат тре ба у овој пр вој го ди ни да са вла да сле де ће по-
ступ ке:

Пре глед па ци јен та (све вр сте не у ро хи рур шке па то ло ги је)
Аси сти ра: 10 Из во ди: 500
Во ђе ње исто ри ја бо ле сти и оста ле до ку мен та ци је
Аси сти ра: 10 Из во ди: 500
Пре ви ја ње бо ле сни ка
Аси сти ра: 10 Из во ди: 300
Лум бал на пунк ци ја
Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Пре глед и те ра пи ја бо ле сни ка са по ре ме ће ним ста њем све сти
Аси сти ра: 10 Из во ди: 100
Уче ству је у пре гле ду хит них слу ча је ва у не у ро хи рур шкој ам-

бу лан ти Ур гент ног цен тра
Аси сти ра: 20 Из во ди: 300
Ме ди ка мен то зна те ра пи ја ин тра кра ни јал не хи пер тен зи је
Аси сти ра: 10 Из во ди: 100
Об ра да ра не по гла ви не раз ли чи те ве ли чи не
Аси сти ра: 10 Из во ди: 50
Пунк ци ја епи кра ни јал них хе ма то ма
Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Пре о пе ра тив на при пре ма па ци јен та за не у ро хи рур шку ин-

тер вен ци ју
Аси сти ра: 10 Из во ди: 50
Упо зна ва ње опре ме и ин стру мен та ри ју ма за кла сич ну и ми-

кро хи рур шку опе ра тив ну тех ни ку
Из во ди: 20
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 30

Ком плет на об ра да хит но при мље них па ци је на та
Аси сти ра: 20 Из во ди: 200
Ту ма че ње на ла за хит не не у ро ра ди о ло шке ди јаг но сти ке
Аси сти ра: 20 Из во ди: 200
При пре ма опе ра ци о ног по ља
Аси сти ра: 10 Из во ди: 100
* На ве де ни бро је ви се од но се са мо на ову при прем ну го ди ну.
Пред по че так пр ве го ди не спе ци ја ли за ци је а на кра ју при-

прем не го ди не спе ци ја ли зант по ла же ко ло кви јум из НЕ У РО А НА-
ТО МИ ЈЕ и НЕ У РО ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈЕ СА НЕ У РО ФАР МА КО ЛО-
ГИ ЈОМ (ко ло кви јум се по ла же у ви ду те ста, уко ли ко кан ди дат има 
90% тач них од го во ра и ви ше не по ла же усме ни део ко ло кви ју ма, а 
уко ли ко има ма ње од 90% по ла же усме ни део код чла но ва ко ми си-
је ко ја се са сто ји из три не у ро хи рур га).

I ГО ДИ НА

Пр ва го ди на спе ци ја ли за ци је из не у ро хи рур ги је је пла ни ра на 
за упо зна ва ње кан ди да та са срод ним хи рур шким и не у ро ло шким 
ди сци пли на ма. Циљ је овла да ва ње оним ве шти на ма ко је ће кан ди-
да ту би ти по треб не у сва ко днев ној не у ро хи рур шкој прак си.

ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА  – АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 
(две не де ље)

Ла па ро то ми ја
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА  – ЕН ДО КРИ НА И ОН КО ЛО ШКА 

ХИ РУР ГИ ЈА (две не де ље)
Ди сек ци ја вра та код ту мо ра штит не жле зде
Аси сти ра 5 Из во ди 1
Опе ра ци ја ту мо ра вра та
Аси сти ра 5 Из во ди 1
ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА  – ГРУД НА ХИ РУР ГИ ЈА (две не де ље)
То ра кал на дре на жа пне у мо то рак са
Аси сти ра 5 Из во ди 3
То ра кал на дре на жа пле у рал ног из ли ва
Аси сти ра 5 Из во ди 3
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
ВА СКУ ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА  – ме сец да на
Ка ро тид на ен дар те рек то ми ја
Аси сти ра 10 Из во ди 1
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 3
НЕ У РО ЛО ГИ ЈА  – (три ме се ца)
Не у ро ло ги ја од ра слих  – два ме се ца
Де та љан не у ро ло шки пре глед па ци је на та са раз ли чи тим бо-

ле сти ма цен трал ног и пе ри фер ног нер вног си сте ма (де ге не ра тив-
не, не у ро му ску ла ту ре, ва ску лар не)

Аси сти ра 10 Из во ди 60
Dop pler  – со но гра фи ја ма ги страл них су до ва вра та
Аси сти ра: 5
Тран скра ни јал на Dop pler  – со но гра фи ја
Аси сти ра: 5
Иму но ло шки пре глед ли кво ра  – ту ма че ње на ла за
Аси сти ра 5 Из во ди 1
EEG
Аси сти ра: 10
Елек тро ми о гра фи ја ( EMG)
Аси сти ра: 10
Елек тро не у ро гра фи ја ( ENG)
Аси сти ра: 10
Ево ци ра ни по тен ци ја ли (ви зу ел ни, ауди тив ни, со ма то сен зор-

ни, мо тор ни, ког ни тив ни)
Аси сти ра: 5
Сцин ти гра фи ја мо зга (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
Аси сти ра: 5
SPECT (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
Аси сти ра: 5
При пре ма не у ро ло шких се ми на ра
Аси сти ра: 6 Из во ди 2
Не у роп си хо ло шко те сти ра ње
Аси сти ра: 5



Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 4
Не у ро ло ги ја де це  – ме сец да на
Де љан не у ро ло шки пре глед ма ле и од ра сле де це
Аси сти ра 10 Из во ди 30
Ул тра звуч ни пре глед гла ве
Аси сти ра: 10
EEG (осо бе но сти из во ђе ња и ту ма че ње у раз вој ном пе ри о ду)
Аси сти ра: 5
EMG/ ENG (осо бе но сти у раз вој ном пе ри о ду)
Аси сти ра: 5
Ево ци ра ни по тен ци ја ли (осо бе но сти у раз вој ном пе ри о ду)
Аси сти ра: 5
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
До кра ја 6. ме се ца пр ве го ди не спе ци ја ли за ци је кан ди дат по-

ла же ко ло кви јум из НЕ У РО ЛО ГИ ЈЕ код за ду же ног мен то ра  – не-
у ро ло га.

НЕ У РО РА ДИ О ЛО ГИ ЈА  – 2 ме се ца
То ком не у ро ра ди о ло шког кру же ња спе ци ја ли зант тре ба да 

са вла да осно ве не у ро ра ди о ло шке ди јаг но сти ке. Мо ра зна ти на-
чин из во ђе ња од го ва ра ју ћих на тив них ра ди о гра фи ја гла ве и кич ме 
(по ло жај па ци јен та у од но су на рент ген ску цев и угао под ко јом 
зра ци ула зе на тра же ни пре део ко ји тре ба сни ми ти). Кан ди дат се 
упо зна је са фи зич ким осно ва ма ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је и 
ну кле ар не маг нет не ре зо нан це, а уче ству је ак тив но у ан ги о граф-
ским пре гле ди ма.

 – RTG сним ци ло ба ње у два прав ца
 – RTG сни мак тур ског се дла
 – RTG сни мак па ра на зал них шу пљи на
 – RTG сни мак ло ба ње по Tow ne
 – RTG сни мак ба зе ло ба ње
 – RTG сни мак пи ра ми да по Ste in vers-у
 – RTG сни мак ма сто и да по Schu ler-у
 – RTG тем по ро ман ди бу лар них згло бо ва
 – RTG сни мак зи го ма тич не ко сти
 – RTG сни мак ор би те и ко сти ју ли ца
 – RTG сни мак оп тич ких ка на ла
 – RTG сни мак но сне ко сти
 – RTG сни мак ман ди бу ле
 – RTG сним ци цер ви кал ног де ла кич ме ног сту ба два прав ца
 – RTG сним ци то ра кал ног де ла кич ме ног сту ба два прав ца
 – RTG сним ци лум бо са крал ног де ла кич ме ног сту ба два 

прав ца
 – RTG плу ћа у два прав ца
 – RTG кар ли це са ку ко ви ма
 – Лум бал на ми је ло гра фи ја и ра ди ку ло гра фи ја
 – Су бок ци пи тал на ми је ло гра фи ја
 – CT гла ве без и са кон тра стом  – стан дард ни
 – CT са дво јим кон тра стом*
 – CT ко сти ју ба зе ло ба ње
 – CT ан ги о гра фи ја
 – CT се лар не ре ги је
 – CT зад ње ло бањ ске ја ме
 – MRI мо зга без и са кон тра стом  – стан дард не се квен це
 – MRI мо зга  – по себ не се квен це
 – MRI мо зга  – спек тро ко пи ја
 – MRI фло у ме три ја
 – MRI кич ме ног сту ба и кич ме не мо жди не
 – MRI пе ри фер них не ра ва
 – Ка ро тид на ан ги о гра фи ја
Аси сти ра: 5 Из во ди 5
 – Ди ги тал на суб трак ци о на се лек тив на ан ги о гра фи ја
Аси сти ра: 20 Из во ди 5
* Бро је ви на мер но ни су на во ђе ни, јер кан ди дат све вре ме 

спе ци ја ли за ци је ко ри сти на ве де не ра ди о граф ске, CT и MRIметоде, 
па је ми ни мал ни број сни ма ка ко је тре ба да са вла да бе сми сле но 
на во ди ти.

ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈА  – 2 не де ље
Ди рект на оф тал мо ско пи ја
Аси сти ра 10 Из во ди 20
Об ра да ла це ра ци је кап ка и ве жња че
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Од ре ђи ва ње оштри не ви да
Аси сти ра 10 Из во ди 10

Ту ма че ње на ла за ком пју те ри зо ва но од ре ђе ног вид ног по ља
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛО ГИ ЈА  – 2 не де ље
Об ра да ла це ра ци је ушне шкољ ке
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Ле че ње оти тис екс тер не
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Тра хе о то ми ја
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Пред ња там по на да код епи стак се
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Зад ња тем по на да код епи стак се
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 2 не де ље
Об ра да ра на усне и ли ца
Аси сти ра 5 Из во ди 10
Тран ссфе но и дал ни при ступ ба зи ло ба ње
Аси сти ра 3
При ступ ту мо ри ма пред њег спра та ба зе ло ба ње
Аси сти ра 2
При ступ ту мо ри ма сред њег спра та ба зе ло ба ње
Аси сти ра 2
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
ОР ТО ПЕ ДИ ЈА  – 2 не де ље
Узи ма ње тран сплан та та ко сти
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Су ту ра те ти ве и ми ши ћа
Аси сти ра 3 Из во ди 1
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
ПЛА СТИЧ НА И РЕ КОН СТРУК ТИВ НА ХИ РУР ГИ ЈА  – 2 не-

де ље
При мар на и се кун дар на об ра да ра не са де фек том ко же по гла-

ви не
Аси сти ра 5 Из во ди 2
Екс ци зи ја ма лиг них и бе ниг них ту мо ра ко же и пот ко жног 

тки ва
Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Пла ни ра ње ко жних ре жње ва на по гла ви ни и ли цу
Аси сти ра 5
Ми кро ва ску лар ни ре жањ
Аси сти ра: 1
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
АНЕ СТЕ ЗИ ЈА И ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА  – 2 ме се ца
Ин ту ба ци ја од ра слих па ци је на та
Аси сти ра 10 Из во ди 30
Ин ту ба ци ја де це
Аси сти ра 10 Из во ди 10
Пла си ра ње вен ског ка те те ра кроз ве ну ju gu la ris in ter nu
Аси сти ра 20 Из во ди 10
Пла си ра ње вен ског ка те те ра кроз ве ну sub kla vi ju
Аси сти ра 20 Из во ди 10
Пла си ра ње фе мо рал ног ка те те ра
Аси сти ра 10 Из во ди 5
Одр жа ва ње хо ме о ста зе код па ци је на та по ре ме ће ног ста ња 

све сти
Аси сти ра 10 Из во ди 50
Ве штач ка вен ти ла ци ја па ци јен та (по де ша ва ње па ра ме та ра на 

ре спи ра то ру)
Аси сти ра 20 Из во ди 30
Ис хра на па ци је на та са по ре ме ће ним ста њем све сти
Аси сти ра 30 Из во ди 10
Увод у ане сте зи ју
Аси сти ра 20 Из во ди 10
Ане сте зи је код опе ра ци ја на ве ли ком мо згу
Аси сти ра 10
Ане сте зи је код опе ра ци ја на ма лом мо згу (се де ћи и ле же ћи 

по ло жај)
Аси сти ра 10



Ане сте зи је код опе ра ци ја на кич ми
Аси сти ра 10
Ане сте зи ја код опе ра ци ја на пе ри фер ним нер ви ма
Аси сти ра 10
Ре ги о нал на ане сте зи ја
Аси сти ра 10
Пе ри ду рал на ане сте зи ја
Аси сти ра 5
Рад у окви ру де жур не еки пе
Из во ди 2
* СВИ НА ВЕ ДЕ НИ БРО ЈЕ ВИ СЕ ОД НО СЕ НА ПЕ РИ ОД 

КО ЈИ КАН ДИ ДАТ ПРО ВО ДИ У ОКВИ РУ ОД ГО ВА РА ЈУ ЋЕ 
УСТА НО ВЕ.

До ис те ка 12. ме се ца пр ве го ди не спе ци ја ли за ци је кан ди дат 
по ла же ко ло кви јум из НЕ У РО А НЕ СТЕ ЗИ ЈЕ и НЕ У РО РА ДИ О ЛО-
ГИ ЈЕ код мен то ра  – ане сте зи о ло га и ра ди о ло га.

II ГО ДИ НА

Ур гент ни цен тар  – не у ро хи рур шко „Е” оде ље ње  – 6 ме се ци
Ин тен зив на не га Ин сти ту та за не у ро хи рур ги ју  – 6 ме се ци
То ком ове го ди не спе ци ја ли зант мо ра би ти оспо со бљен да 

са мо стал но уз евен ту ал ну кон тро лу из ве де сле де ће ин тер вен ци је:
 – Лум бал на пунк ци ја, пла си ра ње лум бал не екс тер не дре на же
 – Об ра де ра на раз ли чи тих ди мен зи ја и ду би не
 – Збри ња ва ње по сто пе ра тив них ра на
 – Кра ни ек то ми је код хро нич ног суб ду рал ног хе ма то-

ма или пла си ра ња екс тер не вен три ку лар не дре на же, од но сно 
ICPмониторинга

 – Кра ни о то ми ја су пра тен то ри јал на
 – За тва ра ње на кон кра ни о то ми је
 – Би оп си ја ми ши ћа и нер ва
 – Ева ку а ци ја екс тра ду рал ног хе ма то ма и акут ног суб ду рал-

ног хе ма то ма
 – Пла сти ка ло ба ње
 – Им пре сив ни не ком пли ко ва ни пре лом ло ба ње
 – Лум бал на дис кек то ми ја  – аси сти ра
До кра ја дру ге го ди не спе ци ја ли зант мо ра по ло жи ти ко ло-

кви јум из НЕ У РО ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈЕ
На кра ју ове го ди не мен то ри ра де про це ну спо соб но сти кан-

ди да та по ин тер вен ци ја ма и ве шти на ма као што је го ре на ве де но и 
про ве ра ва ју во ђе ње Днев ни ка опе ра ци ја. Мен тор сво јим пот пи сом 
га ран ту је да је кан ди дат унео тач не по дат ке у днев ник.

III ГО ДИ НА

Спе ци ја ли зант про во ди вре ме на 2 кли нич ка оде ље ња у тра-
ја њу од по 6 ме се ци.

То ком ове го ди не спе ци ја ли зант мо ра би ти оспо со бљен да 
са мо стал но уз евен ту ал ну кон тро лу из ве де по ред го ре већ на ве де-
них, сле де ће ин тер вен ци је:

 – Лум бал на дис кек то ми ја
 – Ин тра це ре брал ни хе ма том, спон та ни и тра у мат ски
 – Кра ни о то ми ја зад ње ја ме и ба зе ло ба ње
 – Опе ра ци ја по вр шних ме нин ге о ма и гли о ма
 – Им план та ци ја и ре ви зи ја шан то ва
 – Лум бал на и то ра кал на ла ми но то ми ја
 – Опе ра ци је екс тра ду рал них ту мо ра кич ме
То ком го ди не кан ди дат по ла же ко ло кви ју ме из ХИ РУР ГИ-

ЈЕ СУ ПРА ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ ТУ МО РА и ХИ РУР ГИ ЈЕ ИН ФРА-
ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ ТУ МО РА БА ЗЕ ЛО БА ЊЕ, као и ХИ РУР ГИ ЈЕ 
КИЧ МЕ НЕ МО ЖДИ НЕ И КИЧ МЕ НОГ КА НА ЛА код за ду же них 
на став ни ка.

У то ку ове го ди не спе ци ја ли за ци је кан ди дат тре ба да на до-
ма ћем или ме ђу на род ном струч ном са стан ку или кон гре су из ло жи 
је дан рад.

На кра ју го ди не мен то ри ра де про це ну спо соб но сти кан ди-
да та по ин тер вен ци ја ма и ве шти на ма као што је го ре на ве де но и 
про ве ра ва ју во ђе ње Днев ни ка опе ра ци ја. Мен тор сво јим пот пи сом 
га ран ту је да је кан ди дат унео тач не по дат ке у днев ник.

IV ГО ДИ НА

Де чи је „Б” оде ље ње Ин сти ту та за не у ро хи рур ги ју или Кли ни-
ка за не у ро хи рур ги ју ма тич ног Кли нич ког цен тра  – 8 ме се ци

Оде ље ње „А” или Кли ни ка за не у ро хи рур ги ју ма тич ног Кли-
нич ког цен тра  – 4 ме се ца

Ова го ди на спе ци ја ли за ци је је по себ но по све ће на пе ди ја триј-
ског и функ ци о нал ној не у ро хи рур ги ји, по ред по ве ћа ња зна ња у 
опе ра ци ја ма и ве шти на ма ко је су на ве де не у прет ход ним го ди на ма.

То ком ове го ди не спе ци ја ли зант мо ра би ти оспо со бљен да 
са мо стал но уз евен ту ал ну кон тро лу из ве де по ред го ре већ на ве де-
них, сле де ће ин тер вен ци је:

 – Опе ра ци је ком пре сив них не у ро па ти ја
 – Ди рект на су ту ра нер ва
 – Нер вна тран сплан та ци ја
 – Ева ку а ци ја це ре бе лар ног хе ма то ма
 – Опе ра ци ја ци стич них ин тра ак си јал них ту мо ра це ре бе лу ма 

без ин фил тра ци је мо жда ног ста бла
 – Опе ра ци ја цер ви кал не и лум бал не спи нал не сте но зе
 – Опе ра ци ја екс тра ме ду лар ног ин тра ду рал ног ту мо ра
 – Сте ре о так сич на би оп си ја ту мо ра
 – Им план та ци ја ду бо ких елек тро да код епи леп си је
 – Им план та ци ја ка те те ра за ле че ње бо ла и спа сти ци те та
 – Опе ра ци је по вр шних су пра тен то ри јал них ме та ста за
 – Су ту рек то ми ја јед не су ту ре код кра ни о сте но зе
 – Опе ра ци ја ме нин го це ле
 – Ен до скоп ске ин тер вен ци је  – аси сти ра
Спе ци ја ли зант по ла же то ком ове го ди не ко ло кви ју ме из (1) 

ХИ РУР ГИ ЈЕ КРА НИ О ЦЕ РЕ БРАЛ НИХ И КРА НИ О СПИ НАЛ-
НИХ КОН ГЕ НИ ТАЛ НИХ АНО МА ЛИ ЈА И ХИ ДРО ЦЕ ФА ЛУ СА, 
(2) ХИ РУР ГИ ЈЕ ПО ВРЕ ДА И ОБО ЉЕ ЊА ПЕ РИ ФЕР НИХ НЕ РА-
ВА и (3) ХИ РУР ГИ ЈЕ БО ЛА, ЕПИ ЛЕП СИ ЈЕ И СТЕ РЕ О ТАК СИЧ-
НЕ ХИ РУР ГИ ЈЕ код за ду же них на став ни ка.

То ком ове го ди не спе ци ја ли зант је ду жан да уче ству ју ћи 
у не ком од кли нич ких ис тра жи ва ња об ја ви 1 рад у до ма ћем или 
стра ном ча со пи су као пр ви аутор и да бу де ко а у тор у јед ном ра ду 
та ко ђе об ја вље ном у ча со пи су у це ли ни.

На кра ју го ди не мен то ри ра де про це ну спо соб но сти кан ди-
да та по ин тер вен ци ја ма и ве шти на ма као што је го ре на ве де но и 
про ве ра ва ју во ђе ње Днев ни ка опе ра ци ја. Мен тор сво јим пот пи сом 
га ран ту је да је кан ди дат унео тач не по дат ке у днев ник.

V ГО ДИ НА

Не у ро ор то пе ди ја  – 4 ме се ца
Кли нич ка не у ро хи рур ги ја  – 8 ме се ци
Пе та го ди на спе ци ја ли за ци је је пла ни ра на за хи рур ги ју кич-

ме ног сту ба (ту мо ри, де фор ми те ти, де ге не ра тив не бо ле сти) код 
ко је је нео п ход на ста би ли за ци ја истог, од но сно ин стру мен та ци ја. 
Спе ци ја ли зант про во ди 4 ме се ца у Спи нал ном цен тру у Ба њи ци 
или Кли ни ци за не у ро хи рур ги ју ма тич ног Кли нич ког цен тра ко-
ја у спи нал ној па то ло ги ји при ме њу је ин стру мен тал ну фик са ци ју 
и ста би ли за ци ју нај ма ње 5 го ди на, где се упо зна је са еле мен ти ма 
ин стру мен та ци је. Оста так пе те го ди не је пла ни ран за ва ску лар ну 
не у ро хи рур ги ју  – опе ра ци је ин тра кра ни јал них ане у ри зми и ар те-
ри о вен ских мал фор ма ци ја.

То ком ове го ди не спе ци ја ли зант мо ра би ти оспо со бљен да 
са мо стал но уз евен ту ал ну кон тро лу из ве де по ред го ре већ на ве де-
них, сле де ће ин тер вен ци је:

 – Екс тра фо ра ми нал на лум бал на дис кек то ми ја
 – Пред њи и зад њи при ступ цер ви кал ном де лу кич ме ног сту ба
 – Цер ви кал на ин стру мен та ци ја
 – То ра ко лум бал на ин тру мен та ци ја
 – Опе ра ци ја спон та ног ин тра це ре брал ног хе ма то ма узро ко-

ва ног ма њом AVM
 – Опе ра ци ја спон та ног ин тра це ре брал ног хе ма то ма узро ко-

ва ног ане у ри змом на пред њој ко му ни кант ној или сред њој мо жда-
ној ар те ри ји.

 – Опе ра ци је ин фра тен то ри јал них ме та ста за
 – Опе ра ци је по вр шних ка вер но ма
Спе ци ја ли зант по ла же ко ло кви ју ме из (1) ХИ РУР ГИ ЈЕ КИЧ-

МЕ НОГ СТУ БА (два ис пи ти ва ча, ор то пед и не у ро хи рург), (2) ХИ-
РУР ГИ ЈЕ ИН ТРА КРА НИ ЈАЛ НИХ АНЕ У РИ ЗМИ, ЛЕ ЧЕ ЊЕ СУ БА-
РАХ НО И ДАЛ НЕ СПОН ТА НЕ ХЕ МО РА ГИ ЈЕ и (3) ХИ РУР ГИ ЈЕ 
СУ ПРА ТЕН ТО РИ ЈАЛ НИХ И ИН ФРА ТЕНТ ПРИ ЈАЛ НИХ AVM.

Кан ди дат је ду жан ове го ди не да као пр ви аутор об ја ви је дан 
рад у до ма ћем или ино стра ном ча со пи су, као и да ре фе ри ше је дан 
рад на до ма ћем (ме ђу на род ном) струч ном са стан ку или кон гре су.



На кра ју го ди не мен то ри ра де про це ну спо соб но сти кан ди-
да та по ин тер вен ци ја ма и ве шти на ма као што је го ре на ве де но и 
про ве ра ва ју во ђе ње Днев ни ка опе ра ци ја. Мен тор сво јим пот пи сом 
га ран ту је да је кан ди дат унео тач не по дат ке у днев ник.

VI ГО ДИ НА

Кли нич ка не у ро хи рур ги ја  – 6 ме се ци
Не у ро па то ло ги ја  – ме сец да на
Не у ро он ко ло ги ја  – 1 ме сец
Кли нич ко ис тра жи ва ње или рад у ла бо ра то ри ји  – 4 ме се ца
За вр шна го ди на спе ци ја ли за ци је је пла ни ра на за упо зна ва ње 

кан ди да та са са вре ме ним прин ци пи ма не у ро он ко ло шке те ра пи је, 
за сти ца ње ве ће си гур но сти у из вр ша ва њу на у че них опе ра ци ја, 
при пре му спе ци ја ли стич ког ис пи та и уче ство ва ње у кли нич ком 
ис тра жи ва њу.

То ком ове го ди не спе ци ја ли зант мо ра би ти оспо со бљен да 
са мо стал но уз евен ту ал ну кон тро лу из ве де по ред го ре већ на ве де-
них, сле де ће ин тер вен ци је:

 – Опе ра ци је су пра се лар них ту мо ра (кра ни о фа рин ге о ми, ме-
нин ге о ми)

 – Опе ра ци је ту мо ра зад ње ло бањ ске ја ме
 – Опе ра ци је по вр шних AVM и ка вер но ма
 – Опе ра ци је кра ни о цер ви кал них кон ге ни тал них ано ма ли ја
 – Тран ссфе но и дал ни при ступ се лар ној ре ги ји
 – Опе ра ци је ма њих ане у ри зми
Спе ци ја ли зант до 6. ме се ца ове го ди не по ла же ко ло кви јум 

из НЕ У РО ОН КО ЛО ГИ ЈЕ СА НЕ У РО ПА ТО ЛО ГИ ЈОМ код за ду-
же них на став ни ка (па то лог, не у ро хи рург и ра ди о лог). На кон то га 
спре ма спе ци ја ли стич ки ис пит и уче ству је у кли нич ком ис тра жи-
ва њу, или про јек ту.

17. Пла стич на, ре кон струк тив на и естет ска хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је из Пла стич не, ре кон струк-
тив не и естет ске хи рур ги је је сте те о риј ска и прак тич на еду ка ци-
ја у сми слу фор ми ра ње про фи ла Пла стич ног, ре кон струк тив ног и 
естет ског хи рур га.

Спе ци ја ли за ци ја Пла стич не, ре кон струк тив не и естет ске хи-
рур ги је тра је 5 го ди на.

Глав не ди сци пли не спе ци ја ли за ци је из Пла стич не, ре кон-
струк тив не и естет ске хи рур ги је и њи хо во тра ја ње:

Дво се ме страл на на ста ва  – 9 ме се ци
Пла стич на, ре кон струк тив на и естет ска хи рур ги је  – 33 ме се ца
Оп шта хи рур ги ја  – 10 ме се ци и то:
 – ур гент на хи рур ги ја  – 4 ме се ца
 – аб до ми нал на хи рур ги ја  – 5 ме се ци
 – ва ску лар на хи рур ги ја  – 1 ме сец
Ор то пе ди ја  – 1 ме сец
Тра у ма то ло ги ја  – 2 ме се ца
Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом  – 15 да на
Тран сфу зи о ло ги ја  – 15 да на
Ми кро хи рур ги ја  – 1 ме сец
Не у ро хи рур ги ја  – 1 ме сец
Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја  – 1 ме сец
Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 8 ко ло кви ју ма:

1. Осно ви пла стич не хи рур ги је
2. Ту мо ри
3. Ре кон струк тив на хи рур ги ја
4. Опе ко ти не
5. Хи рур ги ја ша ке
6. Уро ђе не ано ма ли је
7. Ане сте зи ја у пла стич ној хи рур ги ји
8. Естет ска хи рур ги ја

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ОБЛА СТИ МА  
И ВЕ ШТИ НА МА

Област: (АР) Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом
Ве шти на: (125) Пунк ци ја и пла си ра ње пе ри фер ног вен ског 

ка те те ра
Из во ди: 10
Ве шти на: (126) Пунк ци ја и пла си ра ње цен трал ног вен ског 

ка те те ра
Из во ди: 10
Ве шти на: (127) Ме ре ње цен трал ног вен ског при ти ска
Из во ди: 10
Ве шти на: (128) Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја
Из во ди: 10
Ве шти на: (129) Ве штач ко ди са ње  – ма ну ел не и ин су фла ци о-

не ме то де
Из во ди: 10
Област: (ДК) Дру га ка те го ри ја
Ве шти на: (11) Узи ма ње тран спла та та ко сти, фа сци је, те ти ве, 

хр ска ви це, нер ва
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (12) Ре кон струк ци ја Ве ћих ко жних де фе ка та (тран-

сплан та ци јом ко же, ре жње ви ма)
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (13) Екс ци зи ја опе ко тин ских ра на ви ших од 5% 

(тан ген ци јал не екс ци зи је, дер мо а бра зи ја, сук цес. хир. не крек то-
ми је)

Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (14) Ре ша ва ње де змо ге них кон так ту ра „З” пла сти-

ком, ре жње ви ма, ко жним транспл.
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (15) Ре кон струк ци ја функ ци о нал них ре ги ја ауто-

тран сплан та ци јом ко же
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (16) Ко рек ци ја ота по ста зе
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (17) Ма ње ко рек тив не опе ра ци је ка па ка, но са, усни 

и аури ку ла
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (18) Ре кон струк ци ја пар ци јал них де фе ка та но са, 

усни, аури ку ла и ка па ка
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (19) Там по на да но са (пред ња и зад ња)
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (20) Тра хе о сто ми ја
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (21) Ду пуyтре но ва кон трак ту ра
Гле да: 25 Аси сти ра: 20 Из во ди: 5 Оста ло: 25
Ве шти на: (22) Тен до ра фи ја
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (23) Хи рур шко ле че ње де ку би тал них ул це ра
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (24) Ауг мен та ци о на ма мо пла сти ка, ма сто пек си ја, 

ги не ко ма сти ја
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Ве шти на: (25) Син дак ти ли ја, ану лар не струк ту ре
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (26) Цир кум ци зи ја и фре ну ло то ми ја
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5 Оста ло: 15
Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва (9м 0д)
Ве шти на: (1) Дво се ме страл на на ста ва
Област: ( FM) Фи зи кал на ме ди ци на
Ве шти на: (118) Те сто ви при оште ће њу пе ри фер них не ра ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2
Ве шти на: (119) Ин тер пре та ци ја EMG на ла за
Гле да: 10
Ве шти на: (120) При ме на елек тро те ра пиј ских про це ду ра
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (121) Рад на те ра пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (122) При ме на хи дро те ра пиј ских про це ду ра
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (123) Ки не зи те ра пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5



Ве шти на: (124) При ме на фи зич ких аге на са (па ра фин)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Област: (МХ) Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја
Ве шти на: (113) Ди сек ци ја Вра та
Из во ди: 2
Ве шти на: (114) Ре по зи ци ја и имо би ли за ци ја фрак ту ре ман-

ди бу ле
Из во ди: 2
Ве шти на: (115) Ре по зи ци ја и имо би ли за ци ја фрак ту ре маxиле
Из во ди: 2
Ве шти на: (116) Об ра да ра не на ли цу
Из во ди: 5
Ве шти на: (117) Хи рур шко ле че ње ин фек ци ја на вра ту
Из во ди: 2
Област: (МК) Ми кро хи рур ги ја
Ве шти на: (118) Упо зна ва ње са еле мен ти ма ме ха ни зма тех ни-

ке (Ве жбе на ми кро ско пу и рад са ми кро ско пом и рад са ми кро хи-
рур шким ин стру мен.)

Гле да: 5
Ве шти на: (119) Ре кон струк ци ја жив ца под мир ко ско пом
Гле да: 5
Ве шти на: (120) Ва ску ла ри за ци ја ана сто мо зе (ар те риј ска и 

вен ска)
Гле да: 5
Ве шти на: (121) По ди за ње ми кро ва ску лар ног сло бод ног ре-

жња и ње го во по ста вља ње (ми шић ни и ми шић но-ко жни)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (122) Мо ни то ринг ми кро ва ску лар ног ре жња
Гле да: 5
Ве шти на: (123) Основ ни прин ци пи рем план та ци је ам пу ти ра-

них де ло ва те ла
Гле да: 5
Област: (НХ) Не у ро хи рур ги је
Ве шти на: (109) Кра ни о то ми ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (110) Тре па на ци ја ло ба ње
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (111) Об ра да ра не на по бла ни ни
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (112) Кра ни о пла сти ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Област: (ОХ) Оп шта хи рур ги ја  – аб до ми нал на хи рур ги ја
Ве шти на: (50) Стру мек то ми ја
Гле да: 5
Ве шти на: (51) То тал на ти ре о и дек то ми ја са иден ти фи ка ци јом 

н. ре ку рен са
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (52) Ре кон струк ци ја јед ња ка
Гле да: 5
Ве шти на: (53) Пунк ци ја то рак са
Из во ди: 2
Ве шти на: (54) Дре на жа то рак са
Из во ди: 3
Ве шти на: (55) То ра ко то ми ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (56) Ско пи ја и гра фи ја груд ног ко ша
Из во ди: 5
Ве шти на: (57) Хер ни ек то ми ја
Из во ди: 20
Ве шти на: (58) Опе ра ци ја пи ло ни дал ног си ну са
Из во ди: 5
Ве шти на: (59) Пла сти ка тр бу шног зи да код вен трал них хер-

ни ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (60) Пла сти ка код ум би ли кал них хер ни ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (61) Од стра њи ва ње бе ниг них ле зи ја ко же и пот ко-

жног тки ва
Из во ди: 10
Ве шти на: (62) Об ра да ла це ро кон ту зних ра на
Из во ди: 10
Ве шти на: (63) Абла ци ја но кат не пло че
Из во ди: 5
Ве шти на: (64) Ек ци зи ја но кат не пло че са ма трик сом
Из во ди: 5

Ве шти на: (65) Пла сти ка због фе мо рал не хер ни је
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (66) Пла сти ка због ре ци ди вант них Вен трал них 

хер ни ја
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (67) Се кун дар на су ту ра тр бу шног зи да због де хи-

сцен ци је
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (68) Дре на жа ре тро пе ри то не ал них или ин тра аб до-

ми нал них ап сце са
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (69) Шав ма њих крв них су до ва због по вре де
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (70) By pass графт ауто вен ски или син тет ски
Гле да: 2
Ве шти на: (71) Ар те рио-вен ска фи сту ла ра ди ди ја ли зе
Аси сти ра: 3
Ве шти на: (72) Ма стек то ми ја
Из во ди: 5
Ве шти на: (73) Екс тир па ци ја бе ниг них ле зи ја дој ки
Из во ди: 5
Ве шти на: (74) Цир кум ци зи ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (75) Екс пло ра ци ја скро ту ма
Из во ди: 2
Ве шти на: (76) Ре сек ци ја же лу ца
Из во ди: 5
Ве шти на: (77) Га стро ен те ро ана сте мо за
Из во ди: 3
Ве шти на: (78) Ре сек ци ја тан ког цре ва са ана сто мо зом
Аси сти ра: 5
Ве шти на: (79) Ен те ро ли за и ен те ро пек си ја
Гле да: 2
Ве шти на: (80) Спле нек то ми ја
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (81) Је ју но сто ми ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (82) Де за ан со мо за га стро ду о де на лис са ре кон-

струк ци јом
Гле да: 2
Ве шти на: (83) Ва га то ми ја: трун кал на, се лек тив на, су пра се-

лек тив на
Гле да: 2
Ве шти на: (84) Га стрек то ми ја
Гле да: 3
Област: (ОТ) Ор то пе ди ја и тра у ма то ло ги ја
Ве шти на: (85) Ру ко ва ње ренд ген апа ра том у са ли
Из во ди: 5
Ве шти на: (86) Ске лет на екс тен зи ја
Из во ди: 3
Ве шти на: (87) Функ ци о нал ни гипс
Из во ди: 5
Ве шти на: (88) Пунк ци ја згло ба
Из во ди: 2
Ве шти на: (89) Ре по зи ци ја фрак ту ре ра ди ју са на ти пич ном 

ме сту
Из во ди: 2
Ве шти на: (90) Осте о син те за фе му ра
Из во ди: 1
Ве шти на: (91) Се кве стрек то ми ја
Из во ди: 1
Ве шти на: (92) Хи рур шка об ра да ра не
Из во ди: 5
Ве шти на: (93) Ам пу та ци ја екс тре ми те та
Из во ди: 2
Ве шти на: (94) Би оп си ја ко сти
Гле да: 5 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (95) Ре сек ци ја ко сти
Гле да: 5 Аси сти ра: 3
Ве шти на: (96) Се кве стрек то ми ја и ки ре та жа ко сти
Аси сти ра: 3 Из во ди: 2
Ве шти на: (97) Осте о пла сти ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (98) Прин ци пи елон га ци је екс тре ми те та по Или за-

ро ву
Гле да: 5 Аси сти ра: 5



Ве шти на: (99) Хи рур шко ле че ње пре ло ма ко сти ју ша ке
Гле да: 2 Аси сти ра: 3 Из во ди: 1
Ве шти на: (100) При пре ма па тр ља ка за про те ти са ње
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2
Ве шти на: (101) Пра ће ње из ра де свих об ли ка про те за и њи хо-

вих ле жи шта
Гле да: 10
Ве шти на: (102) Пра ће ње адап та ци је на ор то пет ска по ма га ла
Гле да: 10
Ве шти на: (103) Апли ка ци ја елек трон ских про те за
Гле да: 2
Област: (ОУ) Оп шта хи рур ги ја  – ур гент на
Ве шти на: (130) Ин тра вен ска пунк ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (131) Ин тра вен ска ка ну ла ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (132) Ин ста ли ра ње се та за ме ре ње CVP
Гле да: 1 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (133) Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 10 Из во ди: 5
Ве шти на: (134) Тех ни ка ар те фи ци јал не вен ти ла ци је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (135) Уво ђе ње на зо га стрич не сон де
Гле да: 1 Аси сти ра: 3 Из во ди: 5
Ве шти на: (136) На зо тра хе ал на и оро тра хе ал на аспи ра ци ја
Гле да: 1 Аси сти ра: 3 Из во ди: 5
Ве шти на: (137) Ка та те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да: 2 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (138) Пле у рал на пунк ци ја
Гле да: 2 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (139) Из во ђе ње бло ко ва пе ри фер них не ра ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (140) При пре ма и пр по е ра де фи бли ра то ра
Гле да: 4 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
Ве шти на: (141) Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
Гле да: 20 Аси сти ра: 20 Из во ди: 20
Ве шти на: (142) Акут ни аб до мен  – пре глед, ди јаг но за и збри-

ња ва ње
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (143) Збри ња ва ње по вре да аб до ме на
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ве шти на: (144) Ва рик си езо фа гу са  – хе мо ста за ба ло ном
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 1
Ве шти на: (145) Се кун дар на су ту ра тр бу шног зи да због де хи-

сцен ци је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 1
Ве шти на: (146) Об ра да ла це ро кон ту зних ра на
Гле да: 5 Аси сти ра: 10 Из во ди: 10
Област: (ОВ) Оп шта хи рур ги ја  – Ва ску лар на хи рур ги ја
Ве шти на: (147) Екс тир па ци ја v. sa fe ne
Из во ди: 5
Ве шти на: (148) Ам пу та ци ја екс тре ми те та због ва ску лар них 

обо ље ња
Из во ди: 2
Ве шти на: (149) Шав ма њих крв них су до ва због по вре де
Аси сти ра: 2
Ве шти на: (150) By pass графт ауто вен ски или син тет ски
Гле да: 2
Ве шти на: (151) Ре сек ци ја ане у ри зма аб до ми нал не аор те
Гле да: 2
Ве шти на: (152) Ар те рио-вен ска фи сту ла ра ди ди ја ли за
Аси сти ра: 3
Област: (ПК) Пр ва ка те го ри ја
Ве шти на: (1) Об ра да опе ко тин ских ра на (при мар на и се кун-

дар на)
Гле да: 90 Аси сти ра: 60 Из во ди: 30 Оста ло: 90
Ве шти на: (2) Де пре сив не ин ци зи је у опе ко ти на, елек тро ку-

ци ја
Гле да: 15 Аси сти ра: 10 Из во ди: 2 Оста ло: 15
Ве шти на: (3) Све ме то де екс ци зи је опе ко ти на и не кро за до 5%
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (4) Абла ци ја ко жних тран сплан та та свих де бљи на
Гле да: 90 Аси сти ра: 60 Из во ди: 30 Оста ло: 90
Ве шти на: (5) Тран сплан та ци ја ко же
Гле да: 45 Аси сти ра: 30 Из во ди: 15 Оста ло: 45

Ве шти на: (6) Ко рек ци ја ма њих ожи ља ка (екс ци зи ја, ауто-
тран сплан та ци ја ко же, „З” пла сти ка ма њи ре жњеи)

Гле да: 90 Аси сти ра: 60 Из во ди: 30 Оста ло: 90
Ве шти на: (7) При мар на и се кун дар на об ра да ра не са или без 

де фек та ко же
Гле да: 60 Аси сти ра: 40 Из во ди: 20 Оста ло: 60
Ве шти на: (8) Екс ци зи ја ма лиг них и бе ниг них ту мо ра ко же и 

пот ко жног тки ва
Гле да: 150 Аси сти ра: 100 Из во ди: 50 Оста ло: 150
Ве шти на: (9) Ре кон струк ци ја ма њих де фе ка та ко же ло кал ним 

ко жним ре жње ви ма у не функ ци о нал ним ре ги ја ма
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (10) Основ ни по ступ ци при ре а ни ма ци ји пла си ра-

ње Вен ских ка те те ра, ве не сек ци ја, пла си ра ње ка те те ра и сон ди...
Гле да: 60 Аси сти ра: 40 Из во ди: 20 Оста ло: 60
Област: (ТФ) Тран сфу зи о ло ги ја
Ве шти на: (104) Кли нич ки и ла бо ра то риј ски пре гле ди да ва ла-

ца кр ви
Гле да: 10 Аси сти ра: 20 Из во ди: 70
Ве шти на: (106) Де ли мич но де пла зма ти са на крв
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 6
Ве шти на: (107) За мр зну та све жа пла зма
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 6
Ве шти на: (108) Ре а ни ма ци ја-по сто пе ра тив ни трет ман у хи-

рур ги ји
Гле да: 10
Ве шти на: (109) Екс ан гви ни тран сфу зи је и пе ри на тал на за-

шти та, пре вен ци ја RH иму ни за ци је
Гле да: 5
Област: (ТК) Тре ћа ка те го ри ја
Ве шти на: (27) То тал на ре кон струк ци ја но са, усни, ка па ка и 

аури цу ла
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (28) Ве ћи ту мо ри вра та, гла ве и кра ни о фа ци јал не 

ре ги је
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Оста ло: 10
Ве шти на: (29) Сло же ни тра у мат ски де фек ти гла ве
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Оста ло: 10
Ве шти на: (30) Де сек ци ја вра та, ак си ле и ин гви ну ма
Гле да: 12 Аси сти ра: 10 Из во ди: 2 Оста ло: 12
Ве шти на: (31) Па ро ти дек то ми ја (пар ци јал на и то тал на)
Гле да: 12 Аси сти ра: 10 Из во ди: 2 Оста ло: 12
Ве шти на: (32) Ре кон струк тив не опе ра ци је упо тре бом ар те ри-

јал них ре жње ва
Гле да: 20 Аси сти ра: 15 Из во ди: 5 Оста ло: 20
Ве шти на: (33) Ре кон струк тив не опе ра ци је упо тре бом ми о ку-

та них, фа сци о ку та них
и ком по зит ре жње ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (34) Ре кон струк тив не опе ра ци је упо тре бом сло-

бод них ре жње ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (35) Функ ци о нал на ре кон струк ци ја екс тре ми те та
Гле да: 13 Аси сти ра: 10 Из во ди: 3 Оста ло: 13
Ве шти на: (36) Ми кро хи рур шка тех ни ка:  – Ва ску лар на ана-

сто мо за;  – не у ро а на сто мо за
Гле да: 30 Аси сти ра: 20 Из во ди: 10 Оста ло: 30
Ве шти на: (37) Рас це пи при мар ног и се кун дар ног па ла ту ма
Гле да: 13 Аси сти ра: 10 Из во ди: 3 Оста ло: 13
Ве шти на: (38) Хи по спа ди је, епи спа ди је и екс тро фи је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (39) Се кун дар не ко рек ци је кон ге ни тал них ано ма-

ли ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (40) Не у ро пла сти ка пе ри фер них не ра ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (41) Ри ти до пла сти ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Оста ло: 5
Ве шти на: (42) Ре дук ци о на ма мо пла сти ка
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (43) Ре дук ци ја дој ке
Гле да: 3 Аси сти ра: 3 Оста ло: 3
Ве шти на: (44) Дер мо ли пек то ми ја аб до ме на
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7



Ве шти на: (45) Аспи ра ци о на ли пек то ми ја
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (46) Ре ци див не хер ни је
Гле да: 12 Аси сти ра: 10 Из во ди: 2 Оста ло: 12
Ве шти на: (47) Ри но пла сти ка
Гле да: 24 Аси сти ра: 20 Из во ди: 4 Оста ло: 24
Ве шти на: (48) Бле фа ро пла сти ка
Гле да: 7 Аси сти ра: 5 Из во ди: 2 Оста ло: 7
Ве шти на: (49) Ко рек ци ја ало пе ци је (ре жње ви, екс пан де ри, 

им план та ци ја)
Гле да: 13 Аси сти ра: 10 Из во ди: 3 Оста ло: 13

18. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Осно ве и циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја мак си ло фа ци јал не хи рур ги је је ор га ни зо ва-
ни и стан дар ди зо ва ни про цес по сле ди плом ског обра зо ва ња то ком 
ко га док тор ме ди ци не сти че те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-
сти мак си ло фа ци јал не хи рур ги је и срод них ме ди цин ских ди сци-
пли на ко ја омо гу ћа ва ју да као спе ци ја ли ста ком пе тент но и успе-
шно са мо стал но збри ња ва бо ле сни ке са уро ђе ним ано ма ли ја ма, 
сте че ним де фор ми те ти ма, акут ним и хро нич ним за па ље њи ма, бе-
ниг ним и ма лиг ним ту мо ри ма мак си ло фа ци јал ног под руч ја, а да се 
у свим оста лим слу ча је ви ма до вољ но си гур но сна ла зи у ди јаг но-
сти ци да би бо ле сни ке пра во вре ме но упу тио на од го ва ра ју ће ме сто 
на ле че ње. Збри ња ва ње под ра зу ме ва при ме ну нај ви ших стан дар да 
у пре вен ци ји, ди јаг но сти ци, ле че њу и ре ха би ли та ци ји обо ље ња. 
Спе ци ја ли ста мак си ло фа ци јал не хи рур ги је оспо со бљен је и за пла-
ни ра ње и уче ство ва ње у струч ним про јек ти ма, схва та нео п ход ност 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је уз им пле мен та ци ју свих но-
вих на уч них и тех но ло шких са зна ња, а та ко ђе сти че осно ву да сво-
ја зна ња, ве шти не и ис ку ства пре но си мла ђим ко ле га ма.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја мак си ло фа ци јал не хи рур ги је тра је 5 го ди на 
(уз мо гућ ност про ду жа ва ња у слу ча ју не до вољ ног успе ха кан ди-
да та, а на пред лог мен то ра) за ко је вре ме ће се оба ви ти ком пле-
тан про грам сти ца ња зна ња и ве шти на у ква ли те ту и оби му ко ји 
од го ва ра ју европ ским стан дар ди ма. Пет го ди на спе ци ја ли за ци је 
под ра зу ме ва се 60 ме се ци, у то су укљу че ни и го ди шњи од мо ри 
ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји у скла ду са за ко ном. Спе ци ја ли за ци ја 
под ра зу ме ва це ло днев ни ан га жман и не мо же се оба вља ти уз дру-
ги по сао исто вре ме но. Спе ци ја ли сти мак си ло фа ци јал не хи рур ги је 
ко ји же ле да се уса вр ше из ужих здрав стве них МФХ спе ци ја ли-
за ци ја мо гу на ста ви ти спе ци ја ли стич ко шко ло ва ње не по сред но у 
про ду жет ку основ не спе ци ја ли за ци је или ка сни је.

Струк ту ру пе то го ди шњег спе ци ја ли стич ког ста жа мак си ло-
фа ци јал не хи рур ги је чи не:
 На став ни план Тра ја ње
1 Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 31 ме сец
2 Дво се ме страл на на ста ва (мак си ло фа ци јал не хи рур ги је) 9 ме се ци
3 Оп шта хи рур ги ја 6 ме се ци
4 Сто ма то ло ги ја (ор то пе ди ја ви ли це, про те ти ка, орал на хи рур ги ја) 6 ме се ци
5 Не у ро хи рур ги ја 2 ме се ца
6 Ото ри но ла рин го ло ги ја 1 ме сец
7 Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма ци јом 1 ме сец
8 Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја 4 ме се ца

НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ ИЗ МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НЕ  
ХИ РУР ГИ ЈЕ

1. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја (31 ме сец) + дво се ме страл на 
на ста ва (9 ме се ци)

Те о риј ска на ста ва из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је об у хва та:
Тра у ма то ло ги ја: Ети о ло ги ја и кла си фи ка ци ја по вре да мак си-

ло фа ци јал не ре ги је. Ур гент не ин тер вен ци је код по вре да МФ ре ги-
је (ус по ста вља ње и одр жа ва ње ди сај ног пу та и за у ста вља ње кр ва-
вље ња). По вре де ме ких тки ва ли ца и хи рур шка об ра да. Пре ло ми 

ко сти ју ли ца и ви ли ца (гор ње и до ње ви ли це, зи го ма тич не ко сти, 
но сних ко сти ју и ор би те), ди јаг но сти ка и прин ци пи кон зер ва тив-
ног и хи рур шког ле че ња. 

Имо би ли за ци о на сред ства. По вре де мак си ло фа ци јал не ре-
ги је удру же не са кра ни о це ре брал ним по вре да ма, ра не и ка сне 
ком пли ка ци је, пре вен ти ва и ле че ње и тим ско збри ња ва ње. Ле че-
ње ин фи ци ра них по вре да, по гре шног сра шће ња и псе у до ар тро за, 
по вре де зу ба (тра у мат ске лук са ци је, екс трак ци је и фрак ту ре). Ис-
хра на, не га и ре ха би ли та ци ја по вре ђе них и бо ле сни ка са имо би-
ли за ци јом. Рат не по вре де мак си ло фа ци јал не ре ги је. Суд ско ме ди-
цин ска ква ли фи ка ци ја по вре да мак си ло фа ци јал не ре ги је.

Ин фек ци је: Акут не и хро нич не не спе ци фич не и спе ци фич-
не ин фек ци је ко шта них и ме ких тки ва ли ца и вра та, одон то ге ног 
и нео дон то ге ног по ре кла  – кли нич ка сли ка, ди јаг но сти ка, ме то де 
кон зер ва тив ног и хи рур шког ле че ња. Пу те ви ши ре ња ин фек ци ја 
МФ ре ги је. Фи сту ле ден то ге ног и не ден то ге ног по ре кла. Флег мо-
но зна за па ље ња по да уста, обра за, ор би те и вра та  – ди јаг но сти ка и 
прин ци пи ле че ња.

Обо ље ња па ра на зал них шу пљи на: Акут на и хро нич на ин-
фек ци ја па ра на зал них шу пљи на одон то ге ног и нео дон то ге ног 
по ре кла, ши ре ње ин фек ци је из си ну са  – кли нич ка сли ка, ди јаг но-
сти ка, кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње. Оро ан трал не ко му ни ка-
ци је и фи сту ле, стра но те ло у мак си лар ном си ну су  – ди јаг но сти ка 
и ле че ње. Ци сте и ту мо ри па ра на зал них шу пљи на  – ди јаг но сти ка 
и ле че ње. Са вре ме не ме то де пре гле да па ра на зал них шу пљи на (ул-
тра со но гра фи ја, си ну со ско пи ја).

Обо ље ња тем по ро ман ди бу лар ног згло ба: Ана то ми ја, фи зи о ло-
ги ја и па то ло шка ана то ми ја ви лич ног згло ба. Тра у мат ска оште ће ња 
ТМ згло ба, тра у мат ска лук са ци ја, ха би ту ал на лук са ци ја и су блук-
са ци ја, акут на и хро нич на за па ље ња, де ге не ра тив на обо ље ња ТМ 
згло ба, ан ки ло за  – ла жна и пра ва, јед но стра на и обо стра на. Бе ниг ни 
и ма лиг ни ту мо ри зглоб ног на став ка до ње ви ли це  – кли нич ка сли-
ка, кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње. Ди јаг но сти ка и ме то де ле че-
ња обо ље ња ви лич ног згло ба. Ре кон струк ци ја ви лич ног згло ба.

Обо ље ња пљу вач них жле зда: Ана то ми ја, фи зи о ло ги ја, па то-
ло шка фи зи о ло ги ја и ана то ми ја пљу вач них жле зда и њи хо вих из-
вод них ка на ла. Акут на и хро нич на спе ци фич на и не спе ци фич на 
обо ље ња пљу вач них жле зда, де ге не ра тив на обо ље ња пљу вач них 
жле зда, кал ку лу си пљу вач них жле зда и њи хо вих из вод них ка на ла, 
са ли вар не фи сту ле, бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри  – ди јаг но сти ка и 
ме то де кон зер ва тив ног и хи рур шког ле че ња. Са вре ме не ди јаг но-
стич ке ме то де: си ја ло гра фи ја, ехо гра фи ја, сцин ти гра фи ја, ком пју-
те ри зо ва на то мо гра фи ја и маг нет на ре зо нан ца.

Обо ље ња кра ни јал них не ра ва: Ана то ми ја кра ни јал них не ра-
ва. Ане сте зи ја, па ре сте зи ја, па ре за и па ра ли за кра ни јал них не ра ва 
(н. фа ци ја ли са). По вре де н. три ге ми ну са, бол ни син дро ми ли ца и 
ви ли ца  – ди јаг но сти ка, кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње.

Бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри: Те о ри ја на стан ка ту мо ра и TNM 
кла си фи ка ци ја ту мо ра. Ра на ди јаг но сти ка и са вре ме не ди јаг но стич-
ке ме то де ту мо ра ко же, слу зо ко же усне шу пљи не и ко шта ног тки ва 
ли ца и ви ли ца, бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри вра та. Ме та ста зе ре ги о-
нал них лим фних чво ро ва и уда ље не ме та ста зе. Пу те ви ме та ста зи-
ра ња. Прин ци пи хи рур шког ле че ња бе ниг них и ма лиг них ту мо ра. 
Хи рур шка тех ни ка ре сек ци је (мак си ле и ман ди бу ле) и ре кон струк-
тив ни за хва ти у он ко ло шкој хи рур ги ји. Уло га он ко ло шког кон зи-
ли ју ма у ле че њу ма лиг них ту мо ра МФ ре ги је (по ли хе ми о те ра пи ја, 
ра ди о те ра пи ја, иму но те ра пи ја и ком би но ва не ме то де ле че ња ма лиг-
них ту мо ра). Про тет ска на док на да по стре сек ци о них де фе ка та.

Уро ђе ни и сте че ни де фор ми те ти: Рас це пи уса на и неп ца, 
раз вој не ано ма ли је ви ли ца (про ге ни ја, ми кро ге ни ја, хи по пла зи ја 
кон ди ла ман ди бу ле, ал ве о лар на про тру зи ја, мак си лар на про тру-
зи ја, апер тог на ти је и ла те рог на ти је, хи по и хи пер тро фи ја ме ких и 
ко шта них тки ва)  – ди јаг но сти ка, ди фе рен ци јал на ди јаг но сти ка и 
ме то де кон зер ва тив ног и хи рур шког ле че ња. Кон ге ни тал не ци сте 
и фи сту ле вра та. Син дро ми мак си ло фа ци јал не ре ги је  – кра ни о фа-
ци јал не ано ма ли је, ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че ња. Се кун дар на 
ко рек ци ја рас це па при мар ног и се кун дар ног па ла ту ма. Сте че ни 
де фор ми те ти као по сле ди ца по вре да, ин фек ци ја и по сле хи рур-
шких за хва та.

2. Оп шта хи рур ги ја (6 ме се ци)

Упо зна ва ње са основ ним хе ма то ло шким и ла бо ра то риј ским 
пре гле ди ма, прин ци пи ма сеп се и ан ти сеп се, шо ком, кр ва вље њем, 



ис кр ва вље њем, ме то да ма хе мо ста зе, на док на да теч но сти (ин фу-
зи је и тран сфу зи је), ин фек ци ја ма у оп штој хи рур ги ји и њи хо вим 
ле че њем, ди јаг но сти ком и основ ним прин ци пи ма имо би ли за ци је 
ко шта них пре ло ма. Хи рур шка об ра да ра не. При пре ма бо ле сни ка 
за опе ра ци ју, ди јаг но стич ке ме то де, по сто пе ра тив ни ток опе ри са-
них бо ле сни ка.

3. Сто ма то ло ги ја (6 ме се ци)

Ор то пе ди ја ви ли це: Прин ци пи и ме то де об ра де (са вре ме-
не ди јаг но стич ке ме то де) ор то донт ских ано ма ли ја ли ца, ви ли ца 
и ано ма ли је раз во ја и по ло жа ја зу ба. Ана ли за мо де ла. Прин ци пи 
и деј ства ор то донт ских апа ра та. Ор то донт ско  – хи рур шко ле че ње 
ор то донт ских ано ма ли ја. Пост тра у мат ска ко рек ци ја за гри жа ја.

Сто ма то ло шка про те ти ка: Кру ни це и мо сто ви, пар ци јал не и 
то тал не про те зе. Ма те ри ја ли за фик сне и про тет ске ра до ве. Про те-
ти ка у окви ру пре про тет ске при пре ме уста.

Орал на хи рур ги ја: Ана то ми ја, фи зи о ло ги ја и па то ло шка ана то-
ми ја усне шу пљи не. Мор фо ло ги ја зу ба гор ње и до ње ви ли це. Тех-
ни ка да ва ња по је ди них вр ста ане сте зи ја. Ком пли ка ци је при да ва њу 
ло кал них ане сте зи ја. Ди јаг но сти ка и хи рур шко ле че ње ци ста ви ли-
ца, обо ље ње гин ги ва и слу зо ко же усне шу пљи не и пе ри а пи кал них 
про це са. Кле шта за ва ђе ње зу ба у гор њој и до њој ви ли ци, по лу ге. 
Ин ди ка ци је за екс трак ци ју зу ба, екс трак ци ја зу ба и тех ни ка ва ђе-
ња. Ком пли ка ци је при екс трак ци ји и по сле екс трак ци је зу ба, њи хо-
ва пре вен ци ја и ле че ње. Хи рур шка при пре ма ви ли ца за про тет ско 
збри ња ва ње. Тран сплан та ци ја, ре план та ци ја и им план та ци ја зу ба. 

Им план та ти.

4. Не у ро хи рур ги ја (2 ме се ца)

Ана то ми ја бе зе ло ба ње и кра ни јал них жи ва ца. Кра ни о це-
ре брал не по вре де, удру же не по вре де мак си ло фа ци јал не ре ги је и 
кра ни о це ре брал не по вре де, обо ље ња и по вре де кра ни јал них не-
ра ва, кон ге ни тал не ано ма ли је ске ле та ло ба ње. Кон ге ни тал не ано-
ма ли је и ди зра фи је ске ле та ло ба ње и нер вног си сте ма. Прин ци пи 
хи рур шког ле че ња по вре да ба зе ло ба ње и ди зра фич них ано ма ли ја. 
Ди јаг но стич ке ме то де у не у ро хи рур ги ји (ан ги о гра фи ја, ком пју те-
ри зо ва на то мо гра фи ја и маг нет на ре зо нан ца).

5. Ото ри но ла рин го ло ги ја (1 ме сец)

Ото ри но ла рин го ло шка про пе дев ти ка (ме то де пре гле да но са, 
ждре ла и ла ринк са). Тра у ма то ло ги ја: по вре де но са, фрон то ет мо и-
дал не ре ги је, тра хе је. Ди јаг но стич ке ме то де и те ра пи ја. Ур гент на 
ста ња у ото ри но ла рин го ло ги ји: епи стак са, стра на те ла ди сај них 
пу те ва, ин ди ка ци је за тра хе о то ми ју и овла да ва ње тех ни ком тра-
хе о то ми је.

6. Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма ци јом (1 ме сец)

Основ ни пој мо ви и прин ци пи ен до тра хе ал не, ло кал не и ре-
ги о нал не ане сте зи је. Оп шти пој мо ви о ане сте ти ци ма, ло кал ним и 
оп штим ане сте тич ким сред стви ма, анал ге ти ци ма, ре лак сан ти ма и 
апа ра ту за ане сте зи ју. Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за ло кал-
ну и оп шту ане сте зи ју. При пре ма бо ле сни ка за оп шту ане сте зи ју. 
Кар ди о пул мо нал на и це ре брал на ре а ни ма ци ја у акут ном за сто ју 
ср ца и ре спи ра тор ног аре ста на те ре ну. Тран спорт бо ле сни ка, по-
сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње и мо ни то ринг хи рур шких бо ле-
сни ка. Ане сте зи ја и ре а ни ма ци ја у рат ним усло ви ма.

7. Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја (4 ме се ца)

Прин ци пи ле че ња и пла ни ра ње хи рур шких за хва та пре де ла 
ли ца, ви ли ца, вра та и по гла ви не. Сло бод ни тран сплан та ти (ко же, 
хр ска ви це, ко сти ју, ма сног тки ва и жи ва ца). Ло кал ни и уда ље ни ре-
жње ви (ко жни, ми шић ни, ми о ку та ни). Сло бод ни ми кро ва ску лар ни 
ре жње ви. Ре кон струк ци је у мак си ло фа ци јал ној ре ги ји: уса на, но са, 
ушних шкољ ки и оч них ка па ка. Опе ко ти не и смр зо ти не, по де ла и 
прин ци пи ле че ња. Ди јаг но стич ке ме то де и пла ни ра ње кон зер ва-
тив ног и хи рур шког ле че ња кон ге ни тал них рас це па уса на и неп ца.

Прак тич на на ста ва мак си ло фа ци јал не хи рур ги је об у хва та:
1. Рад у ам бу лан ти: ди јаг но сти ка и ле че ње ин фек ци ја ме ких 

тки ва ли ца и ко сти ју ли ца и ви ли ца, ди јаг но сти ка по вре да ме ких 

и ко шта них тки ва ли ца и ви ли ца, ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че-
ња бе ниг них и ма лиг них ту мо ра мак си ло фа ци јал не ре ги је (уче шће 
у ра ду он ко ло шког кон зи ли ју ма за МФ ре ги ју), ди јаг но сти ка и 
прин ци пи ле че ња и по сто пе ра тив на не га ано ма ли ја ли ца и ви ли ца.

2. Рад у ам бу лант но-по ли кли нич кој хи рур шкој са ли: ди јаг-
но сти ка и кон зер ва тив но ле че ње по вре да гор ње и до ње ви ли це, 
по вре де зу ба, по сто пе ра тив на кон тро ла бо ле сни ка ле че них хи рур-
шким ме то да ма пре ло ма гор ње и до ње ви ли це и ано ма ли је ли ца 
и ви ли ца. Ди јаг но сти ка бе ниг них и ма лиг них ту мо ра МФ ре ги је, 
рад у кон сул та тив ној ам бу лан ти.

3. Рад на бо ле снич ком оде ље њу: во ђе ње ме ди цин ске до ку-
мен та ци је, кли нич ки пре гле ди и об ра да бо ле сни ка, пре о пе ра тив на 
при пре ма бо ле сни ка, по сто пе ра тив на не га опе ри са них бо ле сни ка.

4. Рад у хи рур шкој са ли: хи рур шко ле че ње пре ло ма гор ње 
и до ње ви ли це, ја го дич не ко сти, хи рур шко ле че ње ци ста ви ли ца, 
вра та, обо ље ња мак си лар них си ну са, пре про тет ски хи рур шки за-
хва ти, хи рур шко ле че ње бе ниг них и ма лиг них ту мо ра мак си ло фа-
ци јал не ре ги је, хи рур шко ле че ње уро ђе них и сте че них ано ма ли ја 
ли ца и ви ли ца.

Пре по ру чу је се да се свих пет го ди на спе ци ја ли за ци је, оба ви 
на кли ни ка ма Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Спе ци ја ли стич-
ки стаж из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је (31 + 9 дво се ме страл на 
на ста ва) мо же се оба ви ти ис кљу чи во на Ин сти ту ту за ОРЛ И МФХ 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду или на кли ни ка ма за мак си ло-
фа ци јал ну хи рур ги ју Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Ни шу, под ру ко вод ством мен то ра име но ва ним од стра не 
овла шће ног ор га на над ле жног фа кул те та и над ле жне ка те дре. Део 
спе ци ја ли стич ког ста жа мо же се оба вља ти и у за то ква ли фи ко ва-
ним мак си ло фа ци јал ним уста но ва ма ко је има ју МФХ ста ци о нар, 
али стрикт но по овом про гра му и под ру ко вод ством мен то ра име-
но ва них од стра не овла шће них ор га на пре ма ва же ћим кри те ри ју-
ми ма и стан дар ди ма.

Стаж из сто ма то ло шких ди сци пли на мо же се оба ви ти ис кљу-
чи во на кли ни ка ма Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Ни шу.

Про грам про ве ре зна ња

Спе ци ја ли за ци ја мак си ло фа ци јал не хи рур ги је се оба вља по 
тач но утвр ђе ном про гра му, у мен тор ском си сте му, уз усме ре ност 
на ин ди ви ду а лан рад са сва ким ле ка ром на спе ци ја ли за ци ји и уз 
стал ну про ве ру сте че ног зна ња, ор га ни зо ва ни си стем ко ло кви ју ма 
и за вр шни спе ци ја ли стич ки ис пит.

1. То ком спе ци ја ли стич ког ста жа оба вља ју се ко ло кви ју ми и 
се ми на ри из сле де ћих обла сти:

1. Оп шта хи рур ги ја
2. Хи рур шка ана то ми ја гла ве и вра та са мак си ло фа ци јал ном 

про пе дев ти ком
3. Тра у ма то ло ги ја мак си ло фа ци јал не ре ги је и обо ље ња ви-

лич ног згло ба
4. Ин фек ци је, обо ље ња па ра на зал них си ну са, ци сте мак си ло-

фа ци јал не ре ги је
5. Ту мо ри мак си ло фа ци јал не ре ги је
6. Де фор ми те ти ли ца и ви ли ца
7. Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја
2. Пред ис пит ни ко ло кви јум из ма ски ло фа ци ај лне хи рур ги је 

кан ди дат по ла же нај ра ни је ме сец да на пред ис пит пред дво чла ном 
ко ми си јом на став ни ка и са сто ји се у де таљ ној про ве ри те о риј ских 
зна ња кан ди да та.

3. На кон за вр ше ног те о риј ског и прак тич ног де ла ста жа на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, кру же ња (у де фи ни са ним 
уста но ва ма) и по ло же них ко ло кви ју ма, спе ци ја ли зант мо же при-
сту пи ти по ла га њу спе ци ја ли стич ког ис пи та уз пи сме ну са гла-
сност мен то ра.

4. На кон за вр ше ног оба ве зног спе ци ја ли стич ког ста жа, кан-
ди дат, ко ји је од стра не мен то ра оце њен да има нео п ход но те о риј-
ско и прак тич но зна ње и ако је по ло жио пред ви ђе не ко ло кви ју ме, 
при сту па по ла га њу за вр шног ис пи та пред овла шће ном ко ми си јом.

Спе ци ја ли стич ки ис пит се са сто ји из че ти ри де ла:
1. Тест
2. Из во ђе ње опе ра тив ног за хва та
3. Прак тич ни пре глед бо ле сни ка
4. Усме ни ис пит пред ис пит ном ко ми си јом (нај ма ње пет пи-

та ња)



Ис пит на ко ми си ја се са сто ји од три чла на и ве ћи ну чи не на-
став ни ци ма тич не спе ци ја ли за ци је.

Овај про грам ускла ђен је са пре по ру ка ма Европ ског удру же-
ња за Мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју ( EACMFS) и про гра мом спе-
ци ја ли за ци је из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је на ме ди цин ским фа-
кул те ти ма у Но вом Са ду и Ни шу.

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА ИЗ МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НЕ  
ХИ РУР ГИ ЈЕ

Ме тод ска је ди ни ца Ча со ви Пре да вач Да тум
I ОП ШТИ ДЕО

1  Про пе дев ти ка у мак сли фа ци јал ној хи рур ги ји 1   
2  Ме ди цин ска до ку мен та ци ја у МФХ 1   
3  При пре ма бо ле сни ка за опе ра ци ју 1   
4  Кли нич ка кла си фи ка ци ја ма лиг них ту мо ра гла ве и 
вра та по TNM си сте му 1   

5  Хи сто па то ло шка ди јаг но сти ка у МФХ 1   
6  RTG, EHO, CT, MR ди јаг но сти ка у МФХ 2   
7  Ане сте зи ја у ОРЛ И МФХ 1   
8  Ре а ни ма ци ја и по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка 2   
9  Прин цип суд ско ме ди цин ског ве шта че ња 1   
10  Спе ци фич ност би оп си је у МФХ 1   

II ИН ФЕК ЦИ ЈЕ
1  За па љен ски про це си и не ту мор ска обо ље ња пљу вач-
них жле зда 1   

2  За па љен ска обо ље ња усне ду пље ( che i li tis, гин ги ви-
тис, сто ма ти тис, glos si tis) 1   

3  Ин фек ци је ду бо ких пре де ла ли ца и вра та (ап сце си 
и флег мо не) 2   

4  Ин фек ци је ко шта ног тки ва ли ца и вра та 2   
КО ЛО КВИ ЈУМ    

III ОБО ЉЕ ЊА ПА РА НА ЗАЛ НИХ ШУ ПЉИ НА
1  Кли нич ка ана то ми ја и фи зи о ло ги ја но са и па ра на-
зал них шу пљи на 2   

2  По вре де но са 1   
3  Акут на и хро нич на за па ље ња па ра на зал них си ну са 
(ден то ге ни си ну зи ти си) 2   

4  Ту мо ри па ра на зал них шу пљи на 2   
5  Хи рур ги ја па ра на зал них шу пљи на 2   
КО ЛО КВИ ЈУМ    

IV ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА
1  Пре ло ми гор ње ви ли це-ди јаг но сти ка и ле че ње 1   
2  Пре ло ми ја го дич не ко сти и по да ор би те-ди јаг но сти-
ка и ле че ње 1   

3  Пре ло ми до ње ви ли це-ди јаг но сти ка и ле че ње 1   
4  Пре ло ми зглоб ног на став ка до ње ви ли це-ди јаг но-
сти ка, ле че ње, по сле ди це 1   

5  Прин ци пи ле че ња удру же них пре ло ма ко сти ју ли ца 
и ви ли ца, кра ни о це ре брал них по вре да и мак си ло фа ци-
јал не ре ги је

2   

6  Са вре ме ни при ступ у ле че њу рат них по вре да мак си-
ло фа ци јал не ре ги је 2   

7  По вре де но са 1   
8  По вре де усне ду пље и ждре ла 1   
9  По вре де фрон то ет мо и дал не ре ги је 1   
КО ЛО КВИ ЈУМ    

V ОБО ЉЕ ЊА ТЕМ ПО РО МАН ДИ БУ ЛАР НОГ ЗГЛО БА
1  Обо ље ња до њо ви лич ног згло ба 
Мо гућ но сти хи рур шког ле че ња обо ље ња до њо ви лич-
ног згло ба

2   

VI ТУ МО РИ МФ РЕ ГИ ЈЕ
1  Ту мо ри пљу вач них жле зда 2   
2  Па ра фа рин ге ал ни ту мо ри 2   
3  Лим фни си стем вра та и лим фа де но па ти је 2   
4  Ва ску лар не ано ма ли је гла ве и вра та 2   
5  Одон то ге ни ту мо ри, цен трал ни и пе ри фер ни гра ну-
лом ви ли ца 2   

6  Сар ко ми и лим фо ми мак си ло фа ци јал не ре ги је 1   
7  Ма лиг ни ту мо ри ко же ли ца и вра та 2   
8  Пре кан це ро зе слу зо ко же усне ду пље 1   
9  Ма лиг ни ту мо ри слу зо ко же усне ду пље и хи рур шка 
ре кон струк ци ја усне ду пље по сле укла ња ња ма лиг них 
ту мо ра-при сту пи и прин ци пи

2   

Ме тод ска је ди ни ца Ча со ви Пре да вач Да тум
10  Ди фе рен ци јал на ди јаг но за из ра шта ја на вра ту  Ле-
че ње ре ги о нал них ме та ста за ма лиг но ма МФ ре ги је, ди-
сек ци је вра та-ин ди ка ци је, вр сте и ди ле ме

2   

11  Ту мо ри уса на  – ре кон струк ци ја 2   
12  Ци сте ви ли ца 2   
13  Ци сте ме ких тки ва ли ца и ви ли ца 1   
14  Ра ди о те ра пи ја ма лиг них ту мо ра МФ ре ги је 1   
15  Хе мо те ра пи ја и иму но те ра пи ја ма лиг них ту мо ра 
МФ ре ги је 2   

16  Ту мо ри усне ду пље 1   
17  Ле че ње ре ги о нал них ме та ста за ма лиг но ма МФ под-
руч ја 1   

VII УРО ЂЕ НИ И СТЕ ЧЕ НИ ДЕ ФОР МИ ТЕ ТИ
1  Ор то донт ски трет ман па ци је на та са рас це пи ма уса-
на и неп ца 2   

2  Пре о пе ра тив ни и по сто пе ра тив ни ор то донт ски трет-
ман па ци је на та са де фор ми те ти ма ли ца и ви ли ца 2   

3  Рас це пи уса на и неп ца  – ме то де хи рур шког ле че ња 2   
5  Уро ђе ни и сте че ни де фор ми те ти ли ца и ви ли ца-ети-
о ло ги ја и по де ла  Прин ци пи пла ни ра ња, ко рек ци ја де-
фор ми те та ли ца и ви ли ца

2   

6  Ор тог нат ски хи рур шки за хва ти на до њој, гор њој ви-
ли ци  Би мак си лар на хи рур ги ја-ин ди ка ци је и хи рур шка 
тех ни ка

2   

VI II ОБО ЉЕ ЊА КРА НИ ЈАЛ НИХ НЕ РА ВА
1  Па ра ли зе нер ву са фа ци ја ли са, не у рал гиа н  три ге ми-
ну са 2   

IX ПЛА СТИЧ НА И РЕ КОН СТРУК ТИВ НА ХИ РУР ГИ ЈА
1  Основ ни прин ци пи пла стич не и ре кон струк тив не хи-
рур ги је 2   

2  Ре кон струк ци је де фе ка та ко же и ме ких тки ва ли ца 1   
3  Ла сер ска хи рур ги ја 2   
4  Про те тич ка ре кон струк ци ја ин тра о рал них де фе ка та 2   
5  Естет ска хи рур ги ја ли ца 2   
6  Осно ви кра ни о фа ци јал не хи рур ги је 2   
7  Пре про те тич ка хи рур ги ја 2   
8  Ин ди ка ци је, вр сте и тех ни ка уград ње им план та та 2   
9  Ре кон струк ци ја ли ца и ви ли ца сло бод ним ми кро ва-
ску лар ним ре жње ви ма, сло бод ни ко шта ни тран сплан-
та ти, ало пла стич ни ма те ри ја ли

2   

10  Про те зе ли ца, про те тич ка ре кон струк ци ја ин тра о-
рал них де фе ка та 2   

ПРАК ТИЧ НА МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА НА СТА ВА

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма
Ка та лог зна ња и ве шти на
I ГРУ ПА: ОРАЛ НО  – ХИ РУР ШКИ ЗА ХВА ТИ

Ве шти не (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Ло кал не ане сте зи је  5 30
2 Хи рур шко ле че ње ци ста ви ли ца (одон то ге-
них и нео дон то ге них) 5 5 5

3  Екс трак ци ја ре ти ни ра них  – им пак ти ра них 
зу ба 1 5 10

4  Ре сек ци ја ко ре на зу ба 1 5 5
5  Ле че ње лук си ра них, фрак ту ри ра них и из би-
је них зу ба 1 5 5

6  Ден тал ни им план та ти 1 5 5
7  Чи та ње ра ди о граф ских сни ма ка (стан дард-
ни, CT и MR) на зо-па ра на зал них шу пљи на 5   

8  Би оп си ја ту мор ских про ме на но са и па ра-
на зал них шу пљи на 1 5 5

9  Ин ци зи ја хе ма то ма и ап сце са 1 2 2
10  Оро фа рин го ско пи ја 2  50
11  Ра ди о ло шка ( CT, MR) ди јаг но сти ка фа-
ринк са 5   

12  Би оп си ја ту мор ских про ме на усне ду пље 
и фа ринк са 2 5 5

13  Збри ња ва ње по вре да усне ду пље 2 2 2
14  Екс трак ци ја стра них те ла усне ду пље и 
ждре ла 2 5 5

15  Ин ци зи ја пе ри тон зи лар ног ап сце са, ре тро-
фа рин ге ал ног ап сце са 2 2 5



II ГРУ ПА: ХИ РУР ШКИ ЗА ХВА ТИ

Ве шти не (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Екс тра и ин тра о рал не ин ци зи је ли ца и ви-
ли ца у ле че њу ин фек ци ја (ап сце са и флег мо на) 2 5 10

2  Пла сти ка оро ан трал них и на зо о рал них ко-
му ни ка ци ја 2 3 5

3  Хи рур шко ле че ње обо ље ња мак си лар ног 
си ну са ( Cald well-Luc и си ну со ско пи ја) 2 5 5

4  Си ја ло ли тек то ми ја 2 5 5
5  Бло ка да пе ри фер них гра на н  три ге ми ну са, 
ле че ње не у рал ги ја и пе ри фер на не у рек то ми ја 2 5 5

6  Екс тра и ин тра ар ти ку лар не ин јек ци је 2 2 5
7  За у ста вља ње епи так се ка у те ри за ци јом 2 5 10
8  Пред ња там по на да но са 2 5 10
9  Зад ња там по на да но са 2 3 3
11  Пла си ра ње на зо га стрич не сон де 5 5 5
12  Ул тра звуч ни пре глед гла ве 5 5  
13  Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја 5 5 5
14  Ве штач ко ди са ње-ма ну ел не и ин су фла ци-
о не ме то де 2 5 5

15  Уво ђе ње на зо га стрич не сон де 3 3 10
16  Хи рур шко ле че ње ин фек ци је на вра ту 5 5 2
17  Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја 2 5 5

III ГРУ ПА: ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  При мар на и се кун дар на об ра да ра на 2 5 20
2  При мар на и се кун дар на ре кон струк ци ја 2 5 20
3  Кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње пре ло ма 
гор ње и до ње ви ли це 2 5 20

4  Ре по зи ци ја и имо би ли за ци ја жи ча ним ли га-
ту ра ма и удла га ма 2 5 20

5  Осте о син те за, цир кум зи го ма тич на – кра ни-
о фа ци јал на су спен зи ја 2 5 5

6  Хи рур шко ле че ње пре ло ма но сних ко сти ју 2 5 5
7  Хи рур шко ле че ње пре ло ма зи го ма тич не ко сти 2 5 10
8  Хи рур шко ле че ње пре ло ма ор би те 2 5  
9  Ма ну ел на ре по зи ци ја акут не лук са ци је ви-
лич ног згло ба 2 5 5

10  Осте о пла стич не опе ра ци је фрон тал ног си-
ну са 2 5  

11  Ет мо и дек то ми је (ен до на зал не и екс тра на-
зал не) 2 5  

12  Збри ња ва ње по вре да ли ца Le Fort 2 5 5
13  Збри ња ва ње фрон то ет мо ид них по вре да 2 2 2
14  Ри дло ва опе ра ци ја фрон тал ног си ну са 2 2  
15  Збри ња ва ње по вре да вра та 2 2 2
16  CT (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за) 15 15  
18  Об ра да ра на по гла ви не 5 5 5
19  Об ра да ра не на ли цу 5 5 5

IV ГРУ ПА: ХИ РУР ШКО ЛЕ ЧЕ ЊЕ ОБО ЉЕ ЊА ПЉУ ВАЧ-
НИХ ЖЛЕ ЗДА И ВРА ТА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Си ја ло гра фи ја 2 2 2
2  Екс тир па ци ја под ви лич не пљу вач не жле зде 2 5 5
3  Опе ра ци је ту мо ра пљу вач них жле зда 2 2 2
4  Па ро ти дек то ми ја 2 10 2
5  Хи рур шко ле че ње кон ге ни тал них, ла те рал-
них и ме ди јал них ци ста и фи сту ла вра та 2 5  

6  Екс тир па ци ја лим фних чво ро ва вра та 2 5 5
7  Ин ци зи је ап сце са и флег мо на вра та и по да 
усне ду пље 2 5 5

V ГРУ ПА: УРО ЂЕ НЕ, СТЕ ЧЕ НЕ И РАЗ ВОЈ НЕ АНО МА ЛИ-
ЈЕ ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Хи рур шко ле че ње хе и лог на то па ла то ши зе 5 5  
2  Пла ни ра ње, хи рур шко ле че ње и по сто пе ра-
тив на не га код уро ђе них, сте че них и раз вој-
них ано ма ли ја

5 5 2

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

3  Хи рур шко ле че ње ан ки ло за тем по ро ман ди-
бу лар ног згло ба 2 2  

4  Се кун дар ни хи рур шки за хва ти по сле ле че-
ња хе и лог на то па ла то ши за 2 2  

VI ГРУ ПА: ПРО ТЕТ СКА ХИ РУР ГИ ЈА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Хи рур шко ле че ње и од стра њи ва ње фи бро-
ма то зних про ме на у усној шу пљи ни 2 2 2

2  Ре сек ци ја фре ну лу ма и пли ка 2 2 2
3  Ве сти бу ло пла сти ке 2 2 2
4  Ве сти бу ло пла сти ка уз упо тре бу сло бод них 
тран сплан та та ко же, слу зо ко же, хр ска ви це и 
ко сти

2 5 2

5  Пла сти ка ал ве ло ар ног гре бе на 2 2 2
6  Ауто тран сплан та ти, би о ком па ти бил ни ма-
те ри ја ли 2 2  

VII ГРУ ПА: ОН КО ЛО ШКА ХИ РУР ГИ ЈА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  Би оп си је 2 10 50
2  Тра хе о то ми ја 2 5 10
3  Хи рур шко ле че ње бе ниг них и ма лиг них ту-
мо ра ко же ли ца, слу зо ко же усне ду пље, уса на 
(кар ци но ма по да уста, је зи ка, екс ци зи ја и ре-
кон струк ци ја, ре сек ци ја до ње и гор ње ви ли це)

2 5 10

4  Хи рур шко ле че ње ко шта них ту мо ра ви ли ца 
и одон то ге них ту мо ра 2 5 1

5  Хи рур шко ле че ње ту мо ра ме ких тки ва ли ца 2 5 10
6  Хи рур шко ле че ње ме та ста за ту мо ра МФ ре-
ги је и ту мо ра вра та (ра ди кал на и мо ди фи ко ва-
на ра ди кал на ди сек ци ја)

2 10 1

7  Хи рур шко ле че ње пљу вач них жле зда (су-
пер фи ци јал не, то тал не и ра ди кал не па ро ти-
дек то ми је)

2 10 1

8  Опе ра ци ја ма лиг ног ту мо ра усне ду пље, 
екс ци зи ја кар ци но ма ба зе уста, је зи ка, ре сек-
ци ја до ње и гор ње ви ли це

2 10 1

9  Узи ма ње оти са ка де фе ка та ли ца и ви ли ца 
ра ди про тет ске на док на де 2 5 2

10  Ре кон струк тив ни хи рур шки за хва ти у ци-
љу на док на де по сто пе ра тив них де фе ка та на-
кон од стра њи ва ња бе ниг них и ма лиг них ту-
мо ра  – ме ких тки ва и ко сти ју ли ца и ви ли ца

2 10 2

12  Ре сек ци ја ма њих ту мо ра но са и ли ца 2 5 3
13  Ла те рал на ри но то ми ја 2 5  
14  Опе ра ци ја ту мо ра па ра на зал них шу пљи на 2 5  
15  Опе ра ци ја ма лиг них ту мо ра мак си ле (мак-
си лек то ми ја) 2 5  

16  Опе ра ци ја ту мо ра фа ринк са 2 10  
17  Опе ра ци ја ту мо ра па ра фа ринк са 1 2  

VIII ГРУ ПА: ПЛА СТИЧ НА И РЕ КОН СТРУК ТИВ НА ХИ-
РУР ГИ ЈА

Ве шти на (п)  –  
по сма тра

(а)  –  
аси сти ра

(и)  –  
из во ди

1  При мар не и се кун дар не ре кон струк ци је 
сло бод ним ко жним тран сплан та ти ма 2 5 2

2  При мар не и се кун дар не ре кон струк ци је ло-
кал ним и уда ље ним ре жње ви ма 2 5 2

3  Ре кон струк ци ја де фе ка та сло бод ним ко шта-
ним и хр ска ви ча вим тран сплан та ти ма 2 5 2

4  Тран сплан та ци ја ми кро ва ску лар них ре жње ва 2 2  
5  Сеп то пла сти ка 2 2  
6  Екс ци зи ја ма њих про ме на на ли цу и но су уз 
ре кон струк ци ју де фек та 2 5 5

7  Ри но сеп то пла сти ка 2 5  
8  Опе ра ци ја ри но фи ме 1 1  
9  Ре кон струк ци ја ве ли ких де фе ка та ли ца и вра та 2 5  
10  Ко рек ци ја ота по ста зе 2 5  
11  Ма ње ко рек тив не опе ра ци је ка па ка, но са, 
уса на и аури ку ла 2 5 2

12  Хи рур шко ле че ње де ку би тал них ул це ра 2 5 5
13  Цир кум ци зи ја и фре ну ло то ми ја 2 5 5
14  Ле че ње опе ко ти на 2 10  



На ста ва се одр жа ва на Ин сти ту ту за ОРЛ и МФХ у Бе о гра ду, 
Па сте ро ва 2.

По за вр ше ној дво се ме страл ној на ста ви, ле ка ри на спе ци ја ли-
за ци ји сти чу пра во да по ла жу пред ви ђе не ко ло кви ју ме.

Ко ло кви јум је ква ли фи ка ци о ног ка рак те ра, јер ње го вим по-
ла га њем спе ци ја ли зант из МФХ сти че пра во по ла га ња спе ци ја ли-
стич ког ис пи та.

19. Уро ло ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ца)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је

Здрав стве на спе ци ја ли за ци ја из Уро ло ги је је школ ски и раз-
вој ни про цес, у ко јем спе ци ја ли зант сти че те о рет ска и прак тич на 
зна ња ко ја га оспо со бља ва ју за са мо стал но збри ња ва ње бо ле сни ка 
са акут ним и хро нич ним уро ло шким бо ле сти ма.

Спе ци ја ли за ци ја Уро ло ги је тра је 5 го ди на. При то ме спе ци ја-
ли зант пр во са вла да ва

ОП ШТИ ДЕО  – у тра ја њу 2 го ди не, а за тим и 
ПО СЕБ НИ ДЕО  – у тра ја њу од 3 го ди не 

Про ве ра зна ња

На кра ју спе ци ја ли за ци је у окви ру сва ке по је ди нач не обла сти 
(спе ци ја ли за ци је) мен тор про ве ра ва зна ње спе ци ја ли зан та у об-
ли ку ко ло кви ју ма и ре зул та те упи су је у ин декс спе ци ја ли стич ког 
ста жа. Оба ве зни ко ло кви ју ми су: 

1. Оп шти део
2. Бо ле сти бу бре га
3. Бо ле сти мо краћ не бе ши ке
4. Обо ље ња уре тре
5. Обо ље ња пол них ор га на
ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (оба ве зан 

је за све хи рур шке спе ци јал но сти у тра ја њу од 2 го ди не, а мо же се 
оба ви ти у ре ги о нал ној здрав стве ној уста но ви или у спе ци ја ли зо-
ва ној уни вер зи тет ској кли ни ци одн. ин сти ту ту). 

(ЛЕ ГЕН ДА: а  – аси сти ра; о  – опе ри ше)
1.1. ХИ РУР ШКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ 2 ме се ца

Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 
те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло-
кок не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин-
фек ци је иза зва не грам-не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и 
др. ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек ци је 
иза зва не грам-не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је.

То ком прак тич не еду ка ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди 
сле де ће:

 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва (о) 10
 – об ра да па на ри ци ју ма (о) 6
 – об ра да ди ја бе тич не ган гре не (о) 2
1.2. АБ ДО МИ НАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 12 ме се ци

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да 
са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и прак тич на зна ња из ди јаг-
но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ле че ња свих акут них аб-
до ми нал них ста ња (син дром пе ри то ни ти са, син дром иле у са и син-
дром ин тра аб до ми нал ног кр ва ре ња).

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 
ура ди сле де ће:

 – апен дек то ми је (о) 9
 – укље ште не ки ле 5 (а); 9 (о)
 – де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не (о) 4
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (о) 4
 – ана сто мо за тан ког цре ва (о) 10
1.3. ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈА 4 ме се ца

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да са-
вла да сле де ћа те о риј ска зна ња:

 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – основ ни пој мо ви о ети о па то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)

 – ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-
тра у ма ти зо ва них

 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, ду-
ге ко сти) 

 – са вла да ва ње осно ва ул тра звуч не ди јаг но сти ке по вре да тр-
бу ха

 – кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок 
 – дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро-елек тро лит ски дис ба ланс, пост тра у мат ске пси-
хо зе и др. де ли рант на ста ња)

 – при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње 
 – по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – опе ра тив ни за хва ти на ко шта но-зглоб ном си сте му
 – ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним за хва ти ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – ин фек ци је на ко сти ма
Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће хи рур шке 

про це ду ре:
 – екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те-

та (о) 15
 – ре по зи ци ја пре ло ма (о) 15
 – пунк ци ја зглоб ног из ли ва (о) 10
 – пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на (о) 10
 – ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја (о) 5
 – об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва (о) 20
 – то ра кал на дре на жа (о) 5
 – јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем 

осте о син тет ског ма те ри ја ла (о) 10
1.4. АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА СА РЕ А НИ МА ТО-

ЛО ГИ ЈОМ 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-

нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је.

Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће:
 – узи ма ње уче шћа у 50 оп штих ане сте зи ја
 – про це на и при пре ма 15 па ци је на та за пла ни ра ни хир. за хват
 – су де ло ва ње у 5 кар дио-пул мо нал них ре а ни ма ци ја
 – уче ству је у из во ђе њу 25 ре ги о нал них ане сте зи ја
 – пла си ра ње 10 цен трал них вен ских ка те те ра (ЦВК)
1.5. ХИ РУР ШКА ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА 2 ме се ца

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-
сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.

1.6. ОПЕ КО ТИ НЕ 1 ме сец
Спе ци ја ли зант усва ја зна ња из сле де ћих обла сти:
 – пру жа ње пр ве по мо ћи код опе ко ти на
 – тран спорт опе че них
 – при мар на об ра да све жих опе ко ти на
 – оце на и про це на те жи не и сте пе на опе че не по вр ши не
 – па то фи зи о ло ги ја опе ко ти на
 – ме ха ни зам за ра ста ња опе ко ти на
 – те ра пи ја опе ко тин ског шо ка
 – ур гент не хи рур шке про це ду ре код опе ко ти на
 – екс ци зи ја опе ко тин ске ра не
 – узи ма ње и кон зер ви ра ње сло бод них ко жних тран сплан та та
 – ин ди ка ци је за упо тре бу сло бод них ко жних тран сплан та та
 – те о рет ске осно ве фор ми ра ња сло бод них ко жних тран-

сплан та та из кул ту ре тки ва
 – акут на ту бул ска не кро за као ин ди ка ци ја за акут ну хе мо ди-

ја ли зу
 – опе ко ти не ди сај них пу те ва
 – не га тив ни енер гет ски би ланс код опе че них бо ле сни ка
 – иму но ло шки аспект код опе че них
 – хе миј ске опе ко ти не и ан ти до ти
 – ма сов не опе ко ти не, опе ко ти не у по ли тра у ми, опе ко ти не у 

ра ту



Спе ци ја ли зант од ра ђу је сле де ће опе ра тив не про це ду ре и за-
хва те:

 – при мар на об ра да ве ће опе ко ти не (о) 1
 – не крек то ми ја са при мар ном тан ген ци јал ном 

екс ци зи јом (о) 5
 – не крек то ми ја са екс ци зи јом до фа ци је (о) 2
 – узи ма ње ауто тран сплан та та ко же Wатсон-

овим но жем или елек трич ним дер ма то мом (о) 10
 – ес ха ро то ми ја (о) 1
 – фа сци о то ми ја (о) 1
1.7. ПА ТО ЛО ГИ ЈА 1 ме сец 

Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 
кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. 
Та ко ђе са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као 
и ту ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја-
ли зи ра. 

На кон за вр ше ног оп штег де ла, спе ци ја ли зант, ка ко је већ на-
ве де но, пред 3-чла ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же 
глав ни ко ло кви јум (оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), и 
он пред ста вља услов за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је.

ПО СЕБ НИ ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Рас по ред ста жа у тра ја њу од 36 ме се ци:
 – пла стич на, ре кон струк тив на и естет ска хи-

рур ги ја 1 ме сец
 – ги не ко ло ги ја 2 ме се ца
 – он ко ло ги ја 1 ме сец
 – то ра кал на хи рур ги ја 1 ме сец
 – кар ди о ва ску лар на хи рур ги ја 1 ме сец
 – не фро ло ги ја 2 ме се ца
 – ди јаг но стич ка и ин тер вент на уро ра ди о ло ги ја 2 ме се ца
 – уро ло ги ја 26 ме се ци

Укуп но: 36 ме се ци

Садржај програма

Пла стич на, ре кон струк тив на и естет ска хи рур ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ско и основ но прак тич-
но зна ње из:

 – по себ но сти хи рур шке тех ни ке на под руч ју пла стич не и ре-
кон струк тив не хи рур ги је

 – прин ци па ми кро хи рур ги је 
 – тран сплан та ци је тки ва
 – ре па ра тор не хи рур ги је по вре ђе не ру ке (ре кон струк ци ја ме-

ких де ло ва, те ти ва, жи ва ца, ре ша ва ње пре ло ма ко сти ју ру ке, ре-
план та ци ја ам пу ти ра них пр сти ју)

 – про бле ма ти ке лим фе де ма до њих екс тре ми те та 
 – ле че ња де ку би тал них ул це ра ци ја
 – ле че ња ту мо ра ко же (бе ниг ни, ма лиг ни) 
 – ле че ња ко ло и да и хи пер тро фич них ожи ља ка
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
 – узи ма ње јед но став ног тран сплан та та ко же  – 5
 – аб до ми но пла сти ка  – 4 
 – ин гви нал на лим фа де но па ти ја  – 2
 – тран сплан та ци ја ко же  – 3

Ги не ко ло ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ска и основ на прак тич-
на зна ња о:

 – ана то ми ји ма ле кар ли це и кар лич ног дна
 – фи зи о ло ги ји и па то фи зи о ло ги ји жен ског ге ни тал ног трак та
 – акут ним ги не ко ло шким бо ле сти ма
 – акут ним бо ле сти ма у труд но ћи (укљу чу ју ћи кр ва вље ња из 

ма те ри це)
 – ме то да ма по сле по ро ђај не фи зи о те ра пи је ми ши ћа кар лич-

ног дна и тр бу шне ду пље
 – ре ша ва њу рас це па них ме ких по ро ђај них пу те ва 
 – прин ци пи ма ле че ња ги не ко ло шких ма лиг ни те та

 – опе ра тив ној тех ни ци за ко рек ци ју из ме ње не ста ти ке ма те-
ри це

 – тех ни ци ва ги нал не то тал не хи сте рек то ми је
 – тех ни ци пред ње и зад ње ва ги нал не пла сти ке 
 – ди јаг но сти ци и ле че њу ен до ме три о зе
 – тех ни ци ла па ро скоп ских опе ра ци ја оп се жних ад хе зив них 

про це са
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
ва ги нал на пла сти ка  – 3
пла сти ка по Бурцху  – 2
ши ве ње епи зи о то ми је  – 5

Он ко ло ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ска и основ на прак тич-
на зна ња из:

 – ин тер ди сци пли нар не об ра де бо ле сни ка са ма лиг ном бо ле-
сти то ком пла ни ра ња ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских по сту па ка

 – зна ча ја хи сто ло шке ве ри фи ка ци је и ти пи за ци је као и од ре-
ђи ва ња сте пе на ди фе рен ци ја ци је ту мо ра за пла ни ра ње те ра пи је и 
прог но зе

 – зна ча ја од ре ђи ва ња ста ди ју ма ра ши ре но сти бо ле сти пре 
те ра пи је по ТНМ си сте му и ди јаг но стич ких на чи на ко ји су за то 
по треб ни: нпр. ен до ско пи ја, лим фо гра фи ја, сцин ти гра фи ја, аспи-
ра ци о на би оп си ја

 – ин ди ка ци ја за раз ли чи те на чи не ле че ња и њи хо ве ком би на-
ци је (хи рур ги ја, ра ди о те ра пи ја, хе мо те ра пи ја, иму но те ра пи ја, ен-
до кри но те ра пи ја) и у ве зи са њи ма о ре зул та ти ма ле че ња

 – уло ге хи рур ги је у он ко ло ги ји об зи ром на ње ну на ме ну (ку-
ра тив на, па ли ја тив на, ди јаг но стич ка)

 – на че ла опе ра тив не тех ни ке код ма лиг них ту мо ра, укљу чу-
ју ћи мо гу ће ком пли ка ци је у по гле ду по себ но сти бо ле сти и мо гу ће 
ра ни је ра ди а ци о но или хе миј ско ле че ње

 – на че ла и тех ни ке ин трер те ри јал не хе мо те ра пи је
 – на чи на ра ди о те ра пи је, зна ча ја и хи рур шких тех ни ка укла-

ња ња за штит не лим фне жле зде
 – тех ни ка и мо гу ћих ком пли ка ци ја пот ко жних вен ских пре-

гра да
 – зна ча ја ре дов них кон трол них пре гле да по сле ле че ња
 – мо гућ но сти ре ха би ли та ци је бо ле сни ка са ма лиг ном бо ле-

сти (фи зи кал на, пси хич ка и со ци јал на)
 – на ме не и зна ча ја оба ве зног при ја вљи ва ња бо ле сни ка са ма-

лиг ном бо ле сти, њи хо ве цен трал не ре ги стра ци је и оба ве зе ле ка ра 
те де лат но сти

Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
 – укла ња ње ма лиг ног ту мо ра ко же  – 2

То ра кал на хи рур ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ско и основ но прак тич-
но зна ње из:

 – ана то ми је и фи зи о ло ги је плу ћа, ме ди ја сти ну ма и пле у ре
 – ди јаг но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке, те ра пи је и 

прог но зе бо ле сти из под руч ја то ра кал не хи рур ги је
 – вр ста опе ра тив них за хва та у то ра кал ној хи рур ги ји
 – мо ра овла да ти тех ни ком ти пич не то ра ко то ми је и ре сек ци је 

ре ба ра
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
 – то ра ко то ми ја  – 5
 – за тва ра ње то ра ко то ми је  – 5
 – то ра кал на дре на жа  – 5
 – то ра кал на пунк ци ја  – 2

Кар ди о ва ску лар на хи рур ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ско и основ но прак тич-
но зна ње о:

 – основ ној па то ло ги ји и ди јаг но сти ци ва ску лар них бо ле сти
 – ин ди ка ци ја ма и вр ста ма опе ра тив них за хва та
 – осно ва ма ван те ле сног кр во то ка
 – опе ра тив ним при сту пи ма ве ли ким крв ним су до ви ма
 – ар те риј ској и вен ској ана сто мо зи
Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:
 – ана сто мо зу крв них су до ва или шав ве ли ког су да  – 3
 – пре па ра ци ја ве ли ких су до ва  – 4



Не фро ло ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ско и основ но прак тич-
но зна ње из:

 – пре по зна ва ња син дро ма бо ле сти бу бре га 
 – оце не функ ци је бу бре га и се ди мен та ури на
 – об ра де бо ле сни ка са ар те риј ском хи пер тен зи јом
 – пре по зна ва ња и ре ша ва ња нај че шћих по ре ме ћа ја во де, 

елек тро ли та и аци до ба зне рав но те же
 – кон зер ва тив ног ре ша ва ња хро нич не бу бре жне сла бо сти 
 – до зи ра ња ле ко ва код хро нич не бу бре жне сла бо сти
 – ин ди ка ци ја за би оп си ју бу бре га
 – осно ва иму но су пре сив ног ле че ња бо ле сни ка са тран сплан-

ти ра ним бу бре гом и пре по зна ва ња нај че шћих ком пли ка ци ја (на 
хо спи тал ном оде ље њу)

 – прин ци па хе мо ди ја ли зе и пе ри то не ал не ди ја ли зе
 – ди ја ли зних мем бра на, ди ја ли зних теч но сти и мо ни то ра
 – ва ску лар них при сту па за хе мо ди ја ли зу и при сту па за пе ри-

то не ал ну ди ја ли зу, акут ној и хро нич ној ди ја ли зи
 – пла зма фе ре зи, иму но ад сорп ци ји, ЛДЛ-афе ре зи, хе мо пер-

фу зи ји акут ним и хро нич ним ком пли ка ци ја ма ди ја ли зе (у цен тру 
за ди ја ли зу)

 – пре по зна ва њу и об ра ди нај че шћих ком пли ка ци ја по сле 
тран сплан та ци је бу бре га (у цен тру за тран сплан та ци ју бу бре га)

Ди јаг но стич ка и ин тер вент на уро ра ди о ло ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ска и основ на прак тич-
на зна ња из:

 – ди јаг но стич ких ра ди о ло шких ме то да у уро ло ги ји (основ не 
ренд ген ске ди јаг но сти ке уро трак та, ул тра звук, ске нер, маг нет на 
ре зо нан ца)

 – пер ку та ном при сту пу бу бре гу (пер ку та на не фро сто ма, пер-
ку та на пунк ци ја бу бре жне ци сте, пер ку та но по ста вља ње уре те-
рал ног ка те те ра, пер ку та на ди ла та ци ја уре те рал не сте но зе)

Уро ло ги ја

Са др жај: Спе ци ја ли зант сти че те о рет ско и основ на прак тич-
на зна ње о:

 – ана то ми ји, фи зи о ло ги ји, па то фи зи о ло ги ји и па то ло ги ји 
над бу бре га, бу бре га, уре те ра, мо краћ не бе ши ке, про ста те и се ме-
них ке си ца, уре тре и спољ них ге ни та ли ја (те сти са, овој ни ца, се-
ме во да)

 – ла бо ра то риј ским ана ли за ма кр ви и ури на, пре гле ду екс при-
ма та про ста те и се ме не теч но сти 

 – ин ди ка ци ја ма и тех ни ци из во ђе ња сле де ћих ин стру мен тал-
них ис пи ти ва ња

 – ен до ско пи ји уре тре, мо краћ не бе ши ке, уре те ра и шу пљи не 
бу бре га (уре тро ско пи ја, ци сто ско пи ја, уре те ро ре но ско пи ја)

 – би оп си ји кље шти ца ма и аспи ра ци јом
 – уро ди нам ском ис пи ти ва њу гор њих и до њих мо краћ них ор га на
 – уво ђе њу уре те рал них ка те те ра и уну тра шњих сплин то ва
 – ул тра зву ку мо краћ них ор га на и тр бу ха
 – пунк ци ји мо краћ не бе ши ке и бу бре га
 – ин ди ка ци ја ма, тех ни ци и вред но сти ренд ген ских ис пи ти-

ва ња у уро ло ги ји (пре глед ни сни мак уро ге ни тал ног трак та, ци сто-
грам, ин тра вен ска уро гра фи ја, уре тро гра фи ја, ре тро град на пи је-
ло гра фи ја, ан ги о гра фи ја)

 – ин ди ка ци ја ма и вред но сти изо топ ских ис пи ти ва ња, ком пју те-
ри зо ва не то мо гра фи је и маг нет не ре зо нан це на под руч ју уро ло ги је

 – ин ди ка ци ја ма и ко тра ин ди ка ци ја ма за кон зер ва тив но и опе-
ра тив но ле че ње бо ле сти уро трак та

 – ле че њу функ ци о нал них смет њи уро трак та (елек трич на сти-
му ла ци ја, ве жбе за ја ча ње ми ши ћа кар лич ног дна)

 – пре о пе ра тив ној при пре ми бо ле сни ка за опе ра ци ју
 – по сле о пе ра тив ном ле че њу, за јед но са ен те рал ном и па рен-

те рал ном ис хра ном
 – фар ма ко те ра пи ји у уро ло ги ји
 – спре ча ва њу и ле че њу по сле о пе ра тив них ком пли ка ци ја
 – спре ма њу бо ле сни ка и прог но стич кој про це ни код уро ло-

шких бо ле сти 
 – ми ни мал но ин ва зив ном ле че њу у уро ло ги ји (ТУ Е ВАП, тер-

мо те ра пи ја, стен то ви)

 – дез ин те гра тив ним ме то да ма у ле че њу кал ку ло зе ури нар ног 
трак та (ЕСWЛ, УРС, ПНЛП).

Спе ци ја ли зант тре ба да ура ди сле де ће опе ра тив не за хва те:

ОПЕ РА ТИВ НИ ЗА ХВА ТИ (ВЕ ШТИ НЕ) КО ЈЕ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ ТРЕ БА ДА УРА ДИ  

НА УРО ЛО ШКОЈ КЛИ НИ ЦИ

ОПЕ РА ТИВ НИ РАД
Опе ри ше
1. По тре бан број ура ђе них опе ра ци ја
2. Не фро сто ми ја опе ра тив на 2 
3. Ам пу та ци ја пе ни са 1
4. Ра ди кал на ор хи ек то ми ја 5
5. УЦН 2  – 5
6. Уре те ро ку та не о сто ми ја 2
7. Опе ра ци је стрес ин кон ти нен ци је (ТВТ, ТОТ) 3  – 5
АСИ СТИ РА 
1. По тре бан број ура ђе них опе ра ци ја 
2. Ли га ту ра дор зал не ве не пе ни са 2
3. Пар ци јал на ци стек то ми ја 1
4. Не фрек то ми ја се кун дар на и те жа 10
5. Уре те ро ци сто не о сто ми ја 5 
6. Уре те ро ку та не о сто ми ја 5 
7. Пе ри не о сто ми ја 2 
8. Уре те ро ко ло сто ми ја 2 
9. Им план та ци ја пе нил них про те за 1  – 2
10. Опе ра ци је хи по спа ди је 1  – 5
11. Лим фа де нек то ми ја ре тро пе ри то не ал на 2
12. Ра ди кал на не фрек то ми ја 5  – 10
13. Уре те ро пи је лич на пла сти ке 5  – 10
14. Не фрек то ми ја пар ци јал на 2  – 5
15. Су ту ра ве зи ко-ва ги нал не фи сту ле 3  – 5
16. Уре тро ра фи ја 5
17. Не фро у ре те рек то ми ја 5  – 10
18. УЦН код фи сту ла уре те ро ва ги нал них 2  – 3
19. ТУР про ста тае + уре тро то ми ја ин тер на 10  – 20
20. Ци стек то ми ја то тал на 3  – 5 
21. Пан не фрек то ми ја 5
22. Пла сти ка уре тре 5 
23. Илеал цондуит 5
24. Ве зи ко ин те сти но пла сти ка 
25. ЕСWЛ 20
26. Тран сплан та ци ја бу бре га 2  – 5
27. Ре кон струк ци ја кар лич ног дна 5
ЕН ДО СКОП СКИ РАД
По тре бан број ура ђе них опе ра ци ја
1. Пре глед про ста те ул тра зву ком 25
2. ТУР ту мо ра мо краћ не бе ши ке и про ста те 10
3. ТРУС би оп си ја про ста те 10
4. Пер ку та на не фро сто ми ја 5
5. Бу зи ра ње уре трал них сте но за 5
6. Уре тро то ми ја ин тер на 2
7. Пер ку та на не фро ли то ла пак си ја 6 
8. Ла па ро скоп ске ин тер вен ци је у уро ло ги ји 8
9. Уре те ро ре но ско пи ја 2 –5 

ОПЕ РА ТИВ НИ ЗА ХВА ТИ (ВЕ ШТИ НЕ) КО ЈЕ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ ТРЕ БА ДА УРА ДИ  

У МА ТИЧ НОЈ УСТА НО ВИ

ОПЕ РА ТИВ НИ РАД
ОПЕ РИ ШЕ
По тре бан број ура ђе них опе ра ци ја
1. Цир кум ци зи ја 20
2. Фре ну ло то ми ја 10
3. Опе ра ци је хи дро це ле 10
4. Ор хи ек то ми ја обич на 5  – 10
5. Епи ди ди мек то ми ја 2
6. Би оп си ја те сти са 5
7. Ци сто сто ми ја 5 
8. Ци сто ли то то ми ја 5
9. Опе ра ци ја ва ри ко це ле 20
10. Ла па ро то ми ја за пе ри то нел ну ди ја ли зу 20



11. Пи је ло ли то то ми ја 5
12. Уре те ро ли то то ми ја 5
13. Не фрек то ми ја лак ша при мар на 5
14. Про ста тек то ми ја тран све зи кал на 5  – 10
15. Десценсус те стис 10
16. Абла ци ја ту мо ра мо краћ не бе ши ке 1
АСИ СТИ РА
1. Епи ди ди мек то ми ја 5
2. Пи је ло ли то то ми ја 10
3. Уре те ро ли то то ми ја 5
4. Ци сто сто ми ја 10
5. Ци сто ли то то ми ја 5
6. Опе ра ци ја ва ри ко це ле 5
7. Ор хи ек то ми ја ра ди кал на 5
8. Не фрек то ми ја при мар на 10
9. Уре те ро ли то то ми ја пел вич на и или јач на 2
10. Про ста тек то ми ја 10
11. Не фро сто ми ја 2
12. Ам пу та ци ја пе ни са пар ци јал на 5
13. Не фро ли то то ми ја обич на 10
14. Десцензус те сти са 5
ЕН ДО СКОП СКИ РАД 
1. Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке 100
2. Ци сто ско пи ја екс пло ра тив на 50
3. Уре тро ци сто гра фи ја 20
4. Тро а кар ци сто сто ми ја 10
5. Уре тро ци сто ско пи ја екс пло ра тив на 20
6. Пунк ци ја мо краћ не бе ши ке 10
7. Би ма ну ел ни ту ше 20
8. Би оп си ја про ста те иглом  – тран спе ри не ал на 20
9. Ка те те ри за ци ја уре те ра 30
10. Елек тро ли то трип си ја ка ме на мо краћ не бе ши ке 5

20. Кар ди о хи рур ги ја 
шест го ди на 
(72 ме се ци)

I
Спе ци ја ли за ци ја из кар ди о хи рур ги је под ра зу ме ва ор га ни зо-

ва ње те о риј ске еду ка ци је и прак тич не обу ке ле ка ра на спе ци ја ли-
за ци ји, ко ји би по за вр ше ној обу ци и по ло же ном ис пи ту сте кли 
зва ње ле ка ра спе ци ја ли сте кар дио хи рур ги је.

Циљ план ске еду ка ци је у то ку спе ци ја ли за ци је из кар ди о хи-
рур ги је, је фор ми ра ње кар дио хи рур га ко ји би био оспо со бљен да 
спро во ди и уна пре ђу је кар дио хи рур шку прак су у обла сти ди јаг но-
сти ке, опе ра тив ног ле че ња и кли нич ке кон тро ле ср ча них бо ле сни ка.

II
Чи ње ни ца да се кар ди о ва ску лар на обо ље ња, пре ма ак ту ел-

ним епи де ми о ло шким сту ди ја ма у на шој зе мљи, као и у Евро пи, 
на ла зе на пр вом ме сту ме ђу не кон такт ним обо ље њи ма, ис ти че 
зна чај фор ми ра ња ове хи рур шке спе ци ја ли за ци је, у окви ру тер ци-
јар не здрав стве не за шти те на шег ста нов ни штва.

III
Спе ци ја ли за ци ја из кар дио хи рур ги је тра је 6 го ди на и са сто ји 

се из два де ла. Пр ви део се од но си на оп шту хи рур ги ју (у тра ја њу 
од 2 го ди не), а дру ги део се од но си на кар дио хи рур ги ју (у тра ја њу 
од 4 го ди не).

Сва ком спе ци ја ли зан ту се од ре ђу је мен тор за це ло куп ни 
спе ци ја ли стич ки стаж (уни вер зи тет ски на став ник са ви ше од 10 
го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа у кар дио хи рур ги ји). За по је ди не 
обла сти мен тор мо же ода бра ти ко мен то ре (на став ни ке, док то ре 
или ма ги стре на у ка са ви ше од 10 го ди на спе ци ја ли стич ког ста жа 
у кар дио хи рур ги ји), ра ди по мо ћи у еду ка ци ји спе ци ја ли зан та.

IV
Пр ви део спе ци ја ли за ци је (2 го ди не) спе ци ја ли зант про во ди 

у уста но ви у ко јој се ра ди оп шта хи рур ги ја (ин сти ту ти, кли ни ке, 
оде ље ња) и ко је има ју усло ве за еду ка ци ју из оп ште хи рур ги је по 
про пи са ном пла ну спе ци ја ли за ци је.

Дру ги део спе ци ја ли за ци је (4 го ди не) спе ци ја ли зант про во ди 
у Уни вер зи тет ској уста но ви у ко јој се ра ди кар дио хи рур ги ја (ин-
сти ту ти, кли ни ке) и ко је има ју усло ве за ре а ли за ци ју про пи са ног 
пла на спе ци ја ли за ци је из кар дио хи рур ги је.

Уко ли ко се спе ци ја ли за ци ја оба вља у уста но ви у ко јој се не 
мо же у це ло сти ре а ли зо ва ти стаж спе ци ја ли за ци је по пред ви ђе-
ном пла ну (не мо гућ ност при ме не од го ва ра ју ћих ди јаг но стич ких 
и опе ра тив них про це ду ра), по треб но је обез бе ди ти да спе ци ја ли-
зант од ре ђе ни вре мен ски пе ри од про ве де у дру гим ин сти ту ци ја-
ма у зе мљи, или евен ту ал но ино стран ству, у вре ме ну пред ви ђе ним 
про гра мом спе ци ја ли за ци је.

Вре ме про ве де но ван ин сти ту ци је се ра чу на у спе ци ја ли стич ки 
стаж, уко ли ко је спе ци ја ли зант до био за до во ља ва ју ћу оце ну од над-
ле жног ру ко во ди о ца уста но ве у ко јој је оба вио део спе ци ја ли за ци је.

V
Спе ци ја ли за ци ја се за сни ва на не го ва њу прин ци па ака де ми-

зма и фор ми ра њу про фи ла тзв ака дем ског хи рур га као те ко ви не 
са вре ме них трен до ва у еду ка ци ји ле ка ра спе ци ја ли ста. Мен тор 
упо зна је спе ци ја ли зан та са осно ва ма на уч не ме то до ло ги је као 
сред ства до ми нант ног кул ту ро ло шког и еду ка ци о ног ис ку ства, и 
као ба зе за раз вој спо соб но сти уоча ва ња и ка на ли са ња иде ја би-
о ло шке про бле ма ти ке у фор мал ну, на уч но фор му ли са ну хи по те зу 
ко ја тре ба да омо гу ћи кли нич ку ре а ли за ци ју по ста вље них ци ље-
ва. Спе ци ја ли зант тре ба да по се ду је основ на зна ња ком пју тер ске 
тех но ло ги је, ин фор ма ти ке и би о ста ти сти ке, што је пред у слов за 
ње го во укљу чи ва ње у на уч но-ис тра жи вач ки рад (пи са ње струч-
них ра до ва, уче шће на се ми на ри ма, пре зен та ци је на кон гре си ма 
итд.). То ком спе ци ја ли за ци је кан ди дат има оба ве зу да об ја ви „in 
eхtenso” два ра да из обла сти кар дио хи рур ги је у до ма ћим или ин-
тер на ци о нал ним ча со пи си ма.

VI
Ор га ни за ци ја спе ци ја ли за ци је из кар дио хи рур ги је вр ши се 

пре ко по сле ди плом ске Ка те дре за кар дио хи рур ги ју на Ме ди цин-
ском фа кул те ту, ко ја до но си и про грам дво се ме страл не те о риј ске 
на ста ве за спе ци ја ли зан те.

VII
По одо бре ној спе ци ја ли за ци ји, спе ци ја ли зан ту се уру чу је 

спе ци ја ли стич ки ин декс (ста жер ска књи жи ца) и спе ци ја ли зант ски 
кар тон у ко ји се упи су ју аси стен ци је и опе ра ци је ко је сво јим пот-
пи сом ове ра ва нај ста ри ји спе ци ја ли ста ко ји је опе ри сао или аси-
сти рао опе ра ци ју спе ци ја ли зан ту.

То ком спе ци ја ли за ци је, мен тор има оба ве зу да у од го ва ра-
ју ћим вре мен ским ин тер ва ли ма кан ди да ту за ка зу је кон сул та ци је 
и ко ло кви ју ме у ци љу про ве ре сте че ног зна ња. На кон за вр ше ног 
пр вог де ла дво го ди шње спе ци ја ли за ци је из оп ште хи рур ги је, спе-
ци ја ли зант по ла же ко ло кви јум пред тро чла ном ко ми си јом оп штих 
хи рур га (мен тор и два чла на  – на став ни ци Ме ди цин ског фа кул те-
та), и чи је је по ла га ње услов за на ста вак спе ци ја ли за ци је из кар-
дио хи рур ги је.

VI II СА ДР ЖАЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

1. ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

1. ПО ЧЕТ НИ (ОП ШТИ) ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ од но си 
се на еду ка ци ју из оп ште хи рур ги је (иден ти чан је за све про фи ле 
хи рур шких спе ци ја ли за ци ја) и тра је 2 го ди не.

(ле ген да: п  – по сма тра, а  – аси сти ра, о  – опе ри ше)
1.1. ХИРУРШКЕ ИНФЕКЦИЈЕ 2 месеца
Кан ди дат је оба ве зан да са вла да ба зич на те о риј ска, као и 

те мељ на прак тич на зна ња о ме ха ни зми ма би о ло шке од бра не ор-
га ни зма од ин фек ци је, о па то ге ним ми кро ор га ни зми ма, као про-
у зро ко ва чи ма ин фек ци је уоп ште, о пре вен ци ји и ле че њу хе мо те-
ра пе у ти ци ма, ан ти би о ти ци ма и о иму ни за ци ји. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти на по је ди не гру пе и со је ве као што су: ста фи ло-
кок не ин фек ци је, стреп то кок не ин фек ци је, ери зи пел, ан тракс, ин-
фек ци је иза зва не грам не га тив ним ба ци ли ма, кло стри ди јал не и 
дру ге ана е роб не ин фек ци је, ак ти но ми ко тич не ин фек ци је, ин фек-
ци је иза зва не грам не га тив ном фло ром, гљи вич не и ви ру сне ин-
фек ци је.

То ком прак тич не еду ка ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да ура ди 
сле де ће:

 – об ра да ин фи ци ра них ме ких тки ва (о) 10
 – об ра да па на ри ци ју ма (о) 6
 – об ра да ди ја бе тич не ган гре не (о) 2



1.2. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА 7 месеци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да 

са вла да и усво ји те мељ на те о рет ска и прак тич на зна ња из ди јаг-
но сти ке, ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ле че ња свих акут них аб-
до ми нал них ста ња (син дром пе ри то ни ти са, син дром иле у са и син-
дром ин тра аб до ми нал ног кр ва ре ња).

То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је ду жан да 
ура ди сле де ће:

 – апен дек то ми је (о) 5
 – укље ште не ки ле 5 (а), 5 (о)
 – де хи сцен ци ја ла па ро то миј ске ра не (о) 2
 – су ту ра пер фо ра тив ног ул ку са (о) 2
 – ана сто мо за тан ког цре ва (о) 6
 – сле зи на  –спле нек то ми ја (о) 3
1.3. ТРАУМАТОЛОГИЈА 9 месеци
То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант тре ба да са-

вла да сле де ћа те о риј ска зна ња:
 – функ ци о нал на ана то ми ја ло ко мо тор ног апа ра та
 – основ ни пој мо ви о ети о пе то ге не зи по вре да (ме ха ни зми на-

стан ка, кла си фи ка ци је)
 – ре а ни ма ци ја и те ра пи ја шо ка код тра у ма ти зо ва них и по ли-

тра у ма ти зо ва них
 – ди јаг но стич ки по ступ ци у тра у ма то ло ги ји (груд ни кош, ду-

ге ко сти)
 – са вла да ва ње осно ва ул тра звуч не ди јаг но сти ке по вре да тр-

бу ха
 – кон зер ва тив но ле че ње пре ло ма ко сти ју
 – тра у мат ски и хе мо ра гиј ски шок
 – дру ге ви тал не си стем ске ком пли ка ци је тра у ме (тром бо ем-

бо ли ја, ма сна ем бо ли ја, ре спи ра тор не ком пли ка ци је, ди ге стив ни 
по ре ме ћа ји, хи дро е лек тро лит ски дис ба ланс, по стра у мат ске пси-
хо зе и дру га де ли рант на ста ња)

 – при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње
 – по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
 – опе ра тив ни за хва ти на ко шта но-зглоб ном си сте му
 – ин ди ка ци је за ур гент ним опе ра тив ним за хва ти ма у тра у ми 

и по ли тра у ми
 – ком пли ка ци је пре ло ма ко сти ју
 – ин фек ци је на ко сти ма
Спе ци ја ли зант је та ко ђе ду жан да ура ди сле де ће хи рур шке 

про це ду ре:
 – екс тен зи ја пре ло ма ду гих ко сти ју екс тре ми те та (о) 15
 – ре по зи ци ја пре ло ма (о) 15
 – пунк ци ја зглоб ног из ли ва (о) 10
 – пунк ци ја ве ли ких те ле сних шу пљи на (о) 10
 – ди јаг но стич ка ар тро ско пи ја 5
 – об ра да ве ли ких де фе ка та ме ких тки ва (о) 20
 – то ра кал на дре на жа (о) 5
 – јед но став на осте о син те за са од стра њи ва њем 

осте о син тет ског ма те ри ја ла (о) 10
1.4. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ 2 ме

сеца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из ре ги о-

нал не, оп ште и ком би но ва не ане сте зи је. Из у ча ва осно ве про це не 
и при пре ме бо ле сни ка за пла ни ра ни хи рур шки за хват. Са вла да ва 
осно ве кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је. Спе ци ја ли зант је та ко ђе 
ду жан да ура ди сле де ће:

 – узи ма ње уче шћа у 50 оп штих ане сте зи ја
 – про це на и при пре ма 15 па ци је на та за пла ни ра ни хи рур шки 

за хват
 – су де ло ва ње у 5 кар дио-пул мо нал них ре а ни ма ци ја
 – уче ству је у из во ђе њу 25 ре ги о нал них ане сте зи ја
 – пла си ра ње 10 цен трал них вен ских ка те те ра ( CVK)
 – при вре ме ни пејс меј кер (0) 5

Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-
сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка.

1.5. ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА 2 месеца
Спе ци ја ли зант усва ја те о риј ска и прак тич на зна ња из обла-

сти ин тен зив не не ге хи рур шких бо ле сни ка

1.6. ОПЕКОТИНЕ 1 месец
Спе ци ја ли зант усва ја зна ња из сле де ћих обла сти:
 – пру жа ње пр ве по мо ћи код опе ко ти на
 – тран спорт опе че них
 – при мар на об ра да све жих опе ко ти на
 – оце на и про це на те жи не и сте пе на опе че не по вр ши не
 – па то фи зи о ло ги ја опе ко ти на
 – ме ха ни зам за ра ста ња опе ко ти на
 – те ра пи ја опе ко тин ског шо ка
 – ур гент не хи рур шке про це ду ре код опе ко ти на
 – екс ци зи ја опе ко тин ске ра не
 – узи ма ње и кон зер ви ра ње сло бод них ко жних тран сплан та та
 – ин ди ка ци је за упо тре бу сло бод них ко жних тран сплан та та
 – те о рет ске осно ве фор ми ра ња сло бод них ко жних тран-

сплан та та из кул ту ре тки ва
 – акут на ту бул ска не кро за као ин ди ка ци ја за акут ну хе мо ди-

ја ли зу
 – опе ко ти не ди сај них пу те ва
 – не га тив ни енер гет ски би ланс код опе че них бо ле сни ка
 – иму но ло шка аспект код опе че них
 – хе миј ске опе ко ти не и ан ти до ти
 – ма сов не опе ко ти не, опе ко ти не у по ли тра у ми, опе ко ти не у 

ра ту
Спе ци ја ли зант од ра ђу је сле де ће опе ра тив не про це ду ре и за-

хва те:
 – при мар на об ра да ве ће опе ко ти не (о) 1
 – не крек то ми ја са при мар ном тан ген ци јал ном 

екс ци зи јом (о) 5
 – не крек то ми ја са екс ци зи јом до фа сци је (о) 2
 – узи ма ње ауто тран сплан та та ко же Wat son-овим 

но жем или елек трич ним дер ма то мом (о) 10
 – ес ха ро то ми ја (о) 1
 – фа сци о то ми ја (о) 1
1.7. ПАТОЛОГИЈА 1 месец
Спе ци ја ли зант са вла да ва основ на те о риј ска зна ња из обла сти 

кли нич ке па то ло ги је и узи ма уче шће у кли нич ким аутоп си ја ма. Та-
ко ђе са вла да ва осно ве по је ди них хи сто па то ло шких тех ни ка као и ту-
ма че ње хи сто па то ло шких пре па ра та из обла сти ко ју спе ци ја ли зи ра.

На кон за вр ше ног оп штег де ла, спе ци ја ли зант, ка ко је већ на-
ве де но, пред тро чла ном ко ми си јом (мен тор и два чла на), по ла же 
глав ни ко ло кви јум (оце на се упи су је у спе ци ја ли стич ки ин декс), и 
он пред ста вља услов за да љи на ста вак спе ци ја ли за ци је из оп ште 
или кар ди о ва ску лар не хи рур ги је

2. ПО СЕБ НИ ДЕО СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
од но си се на еду ка ци ју из кар дио хи рур ги је и тра је 4 го ди не

ле ген да: (п-по сма тра, а-аси сти ра, о-опе ри ше)
2.1. УВОД У КАРДИОХИРУРГИЈУ, КАРДИОАНЕСТЕЗИЈА И

ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ (2 месеца)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ана то ми ја и 

па то ло шка ана то ми ја ср ца и крв них су до ва, фи зи о ло ги ја и па то-
фи зи о ло ги ја кар ди о ва ску лар ног си сте ма, хе мо ди на ми ка и хе мо ди-
нам ски мо ни то ринг, не ин ва зив на и ин ва зив на кар ди о ва ску лар на 
ди јаг но сти ка, кли нич ка кар ди о ло ги ја и ан ги о ло ги ја, ин ди ка ци је и 
при пре ма бо ле сни ка за опе ра тив но ле че ње, ане сте зи ја на отво ре-
ном ср цу и по сто пе ра тив ни трет ман кар ди о хи рур шких бо ле сни ка

Прак тич на еду ка ци ја
*Кар ди о ло шка ам бу лан та ( EKG ди јаг но сти ка)
*Ехо кар ди о граф ски ка би нет ( EHO, стресс EHO, и dop pler 

ди јаг но сти ка ср ца)
*Ка би нет ну кле ар не ме ди ци не (кар ди о сцин ти гра фи ја и kar-

di o scan)
*Ра ди о ло шки ка би нет (пе ри фер не ан ги о гра фи је, ен до ва ску-

лар ни стент, NMR, MSL и ске не ри у кар ди о ва ску лар ној ди јаг но-
сти ци)

*Ва ску лар на ла бо ра то ри ја ( EHO и dop pler ва ску лар на ди јаг-
но сти ка)

*Ка те те ри за ци о на ла бо ра то ри ја (ка те те ри за ци ја ср ца, аор то-
гра фи ја, вен три ку ло гра фи ја, ко ро на ро гра фи ја, елек тро фи зи о ло-
шка ди јаг но сти ка и ин тер вент не кар ди о ло шке про це ду ре-ба лон 
ди ла та ци ја, стен то ви)



*Пејс меј кер цен тар (ди јаг но сти ка по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма 
 – 24hEKG Хол тер мо ни то ринг, пејс меј кер кон тро ле)

*Увод у ане сте зи ју (мо ни то ринг EKG – а, ТА, CVP, Swan-
Ganz ка те тер)

2.2. ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЦИРКУЛАЦИЈА (2 месеца)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Екс тра кор-

по рал на цир ку ла ци ја и мо ни то ринг, ма ши на за ЕКК цир ку ла ци ју 
и де ло ви ЕКК си сте ма, ин тра о пе ра тив на про тек ци је ми о кар да, хе-
мо ди нам ски и би о хе миј ски мо ни то ринг, тех ни ке кар ди о пул мо нал-
ног bypassа (пар ци јал ни, то тал ни, цир ку ла тор ни арест), аси сти ра-
на цир ку ла ци ја и ме ха нич ка пот по ра цир ку ла ци је.

Прак тич на еду ка ци ја
*Стер но то ми ја 100(а) 200(о)
*Ка ни ли са ње ср ца и аор те 100(а) 200(о)
*Ка ни ли са ње фе мо рал них крв них су до ва 10(а) 20(о)
*Ка ни ли са ње ак си лар не ар те ри је 10(а) 20(о)
*Де ка ну ла ци ја и де а ре а ци ја ср ца 100(а) 200(о)
*Дре на жа ме ди ја сти ну ма и за тва ра ње стер-

но то ми је 100(а) 200(о)
*По ста вља ње епи ми о кар ди јал них пејс меј-

кер елек тро да 50(а) 50(о)
2.3. ХИРУРГИЈА УРОЂЕНИХ СРЧАНИХ МАНА (6 месеци)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ана то ми ја 

и па то ло шка ана то ми ја, фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја уро ђе них 
ср ча них ма на у де це и од ра слих, спе ци фич ност ди јаг но сти ке уро-
ђе них ср ча них ма на, кли нич ка пе ди ја триј ска кар ди о ло ги ја и ин ди-
ка ци је за опе ра тив но ле че ње.

Прак тич на еду ка ци ја
*Пе ди ја триј ска Кар ди о ло ги ја
(осно ви ди јаг но сти ке, кли ни ке и по сто пе ра тив ног трет ма на 

уро ђе них ср ча них ма на у де це)
*Под ве зи ва ње Duc tu sa Bot ta li 2(п)......2(а)
*За тва ра ње ASD а 2(а)......2(о)
*За тва ра ње VSD а 2(а)......2(о)
*Ко арк та ци ја аор те 2(п)......2(а)
* Te tra lo gia Fal lot  
Па ли ја тив на опе ра ци ја 2(п).......2(а)
ко рек тив на опе ра ци ја 2(п).......2(а)
2.4. ХИРУРГИЈА АОРТЕ (10 месеци)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ети о па то-

ге не за, мор фо ло ги ја, ди јаг но сти ка, кли ни ка, и ле че ње акут них и 
хро нич них фор ми сте но зант но-оклу зив не и ане у ри змат ске бо ле-
сти, ди сек ци ја и дру гих па то ло шких ста ња аор те.

Прак тич на еду ка ци ја
*То ра ко то ми ја 10(а).........5(о)
*Хи рур шко ре ша ва ње акут не ди сек ци је 

асце дент не аор те 10(а)
*Хи рур шко ре ша ва ње ане у ри зме асце дент-

не аор те и лу ка аор те 10(а)
*Хи рур шко ре ша ва ње ане у ри зме то ра кал-

не аор те 5(а)
2.5. КО РО НАР НА ХИ РУР ГИ ЈА (10 ме се ци)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ди јаг но сти-

ка, кли ни ка, раз вој и мор фо ло шке се кве ле сте но зан то-оклу зив-
них про ме на на ко ро нар ним ар те ри ја ма и ср ча ном ми ши ћу. Зна чај 
пре о пе ра тив ног ис пи ти ва ња функ ци је ле ве ко мо ре, ком пли ка ци је 
ин фарк та ми о кар да, ин ди ка ци је и тех ни ке опе ра тив ног ре ша ва ња 
ко ро нар не бо ле сти и ком пли ка ци ја ин фарк та ми о кар да.

Прак тич на еду ка ци ја
*При пре ма вен ског граф та 50(а)....200(о)
*При пре ма ар те риј ског граф та 50(а)....100(о)
*Ре ва ску ла ри за ци ја ми о кар да-аор то ко ро-

нар ни bypass  
 – на за у ста вље ном ср цу 100(а)....10(о)
 – на ку ца ју ћем ср цу 20(а).......5(о)
*Ко ро нар на ен дар те ри ек то ми ја 10(а).......5(о)
*Хи рур шко ре ша ва ње ком пли ка ци ја ин-

фарк та ми о кар да 10(а)
(Ане у ри зме ко мо ра, VSD, ми трал на ин су фи ци јен ци ја)

2.6. ХИРУРГИЈА СРЧАНИХ ЗАЛИСТАКА (10 месеци)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ди јаг но сти-

ка, кли ни ка, мор фо ло ги ја и хе мо ди на ми ка сте че них ср ча них ма на, 
ин ди ка ци је за опе ра ци ју, тех ни ке ре па ра ци је или за ме не за ли ска, 
вр сте и ка рак те ри сти ке ар тер фи ци јал них за ли ста ка, по сто пе ра-
тив не ком пли ка ци је.

Прак тич на еду ка ци ја
*Хи рур шко ре ша ва ње сте че не ми трал не 

ма не  
 – За ме на ми трал ног за лист ка 50(а)......3(о)
 – Ре кон струк ци ја ми трал ног за лист ка 10(а)..... 2(о)
*Хи рур шко ре ша ва ње сте че не аорт не ма не  
 – За ме на аорт ног за лист ка 50(а)......3(о)
*Хи рур шко ре ша ва ње три ску спи дал не ин-

су фи ци јен ци је  
 – Ре кон струк ци ја и три ку спи дал ног за-

лист ка 5(а)......2(о)
 – За ме на три ку спи дал ног за лист ка 5(а)......2(о)
*Хи рур шко ре ша ва ње мул ти вал ву лар не 

бо ле сти  
 – Ре кон струк ци ја или за ме на 2 или 3 ср ча-

на за лист ка 10(а)
2.7. ХИРУРГИЈА ПЕРИКАРДА И ТУМОРИ СРЦА (3 месеца)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ети о па то ге-

не за и кли ни ка акут них и хро нич них фор ми пе ри кар ди ти са, ин ди-
ка ци је и тех ни ке опе ра тив ног или нео пе ра тив ног ре ша ва ња; Кли-
ни ка, ети о па то ге не за ту мо ра ср ца ( mik so ma) и ти му са и тех ни ке 
опе ра тив ног ре ша ва ња.

Прак тич на еду ка ци ја
*Ре сек ци ја пе ри кар да код екс у да тив ног пе-

ри кар ди ти са 3(а)........3(о)
*Ре сек ци ја пе ри кар да код хро нич ног кон-

стрик тив ног пе ри кар ди ти са 3(а)........2(0)
*Екс тир па ци ја mik so ma ср ца 10(а)........2(0)
*Пе ри кар ди о цен те за 3(а)........2(о)
*Ти мек то ми ја 3(а)........2(о)
2.8. ХИРУРГИЈА ПОРЕМЕЋАЈА СРЧАНОГ РИТМА (2 месеца)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ети о па то ге-

не за, кла си фи ка ци ја бр зих и спо рих по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма и 
ин ди ка ци је за раз ли чи те об ли ке не фар ма ко ло шког трет ма на. Кли-
ни ка и мо да ли те ти елек тро те ра пи је, вр ста елек тро сти му ла то ра 
(пејс меј ке ра)

Прак тич на еду ка ци ја
*Им план та ци ја трај ног ен до вен ског пејс-

меј ке ра  
 – ко мор ски ( VVI), прет ко мор ски ( AAI) 10(а)......3(о)
 – прет ко мор ско-ко мор ски ( DDD) 5(а)
Им план та ци ја де фи бри ла то ра 2(п)
2.9. ПОВРЕДЕ СРЦА И КРВНИХ СУДОВА (2 месеца)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ско зна ње: Ди јаг но сти-

ка, кли ни ка и хи рур шки трет ман изо ло ва них и ком би но ва них по-
вре да ср ца и крв ни су до ва, прин ци пи збри ња ва ња по ли тра у ме.

Прак тич на еду ка ци ја
*Хи рур шко ре ша ва ње по вре да ар те ри ја и 

ве на ме ди ја сти ну ма 3(а)
(тех ни ке: су ту ра, patch пла сти ка, ин тер по-

зи ци ја граф та,bypass)  
*Хи рур шко ре ша ва ње по вре де ср ца 3(а)
2.10. ТРАНСПЛАНТАЦИОНА ХИРУРГИЈА
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња: Ин ди ка ци је 

и кон тра ин ди ка ци је за тран сплан та ци ју ср ца, ср ца и плу ћа; Тех-
ни ке при пре ме ср ца (плу ћа) до но ра за тран сплан та ци ју, хи рур шке 
тех ни ке тран сплан та ци је и кон тра ин ди ка ци је за узи ма ње ср ца 
(плу ћа) до но ра; По стран сплан та ци о не ком пли ка ци је.

Прак тич на еду ка ци ја
* Тран сплан та ци ја ср ца
* Тран сплан та ци ја плу ћа



Прак тич на еду ка ци ја је фа кул та тив на и од ви ја се ка да се 
стек ну усло ви у зе мљи.

2.11. МИНИМАЛНА ИНВАЗИВНА КАРДИО ХИРУРГИЈА И
РОБОТ ХИРУРГИЈА

Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња Ин ди ка ци је 
и кон тра ин ди ка ци је за при ме ну ми ни мал них ин ва зив них кар ди о-
хи рур шких про це ду ра, тех ни ку ра да са по себ ном вр стом опре ме 
и апа ра ти ма.

*Прак тич на еду ка ци ја
Прак тич на еду ка ци ја је фа кул та тив на (у ино стра ним цен три-

ма) или ка да се стек ну усло ви у зе мљи.
2.12. ПОСТОПЕРАТИВНА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕ

АНИМАЦИЈА (1 месец)
Спе ци ја ли зант тре ба да стек не те о риј ска зна ња и ве шти не: 

Ар те фи ци јал на вен ти ла ци ја и ре спи ра тор ни мо ни то ринг, ЕKG и хе-
мо ди нам ски мо ни то ринг, трет ман ср ча не сла бо сти (ин тра орт на ба-
лон пум па), при вре ме ни спољ ни пејс меј кер и де фи бри ла тор у трет-
ма ну арит ми ја ср ца, би ланс теч но сти и елек тро ли та, би о хе миј ски 
и аци до-ба зни мо ни то ринг, суп сти ту ци ја ко ло и да и кри ста ло и да, 
кон тро ла дре но ва, мо ни то ринг ди у ре зе, RTG кон тро ла, га стро ин те-
сти нал на сук ци ја, кон тро ла пе ри фер не цир ку ла ци је и тем пе ра ту ре, 
кон тро ла не у ро ло шких функ ци ја и зна ко ва ин фек ци је.

21. Ур гент на ме ди ци на 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Оп ште од ред бе

Спе ци ја ли за ци ја из ур гент не ме ди ци не по чи ње по сле основ-
них сту ди ја ме ди ци не. Ду жи на тра ја ња спе ци ја ли за ци је је пет го-
ди на.

На ме на спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ур гент не ме ди ци не тре ба да омо гу ћи 
фор ми ра ње та квог про фи ла ле ка ра ко ји мо же да, у свим ур гент-
ним ста њи ма бу де од од лу чу ју ће по мо ћи у ус по ста вља њу ви тал-
ног ста ња па ци јен та.

Спе ци ја ли за ци ја код нас по сто ји два де се так го ди на и на-
ме ње на је фор ми ра њу спе ци ја ли сте ко ји у це ло куп ном си сте му 
здрав стве не за шти те ра ди са мо стал но у је ди ни ца ма ур гент не ме-
ди цин ске по мо ћи и у бол ни ца ма у спе ци ја ли зо ва ним ам бу лан та ма 
за ре а ни ма ци ју и за хи тан при јем.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ур гент не ме ди ци не тра је пет го ди на. Це-
ло куп ни ток кру же ња де ли се на два де ла.

Пр ви део под ра зу ме ва кру же ње у бол нич ким је ди ни ца ма 
уских спе ци ја ли стич ких гра на.

Про грам кру же ња је на пра вљен та ко да се у то ку кру же ња од 
гра на ко је се од ли ку ју ма ње ур гент ним ста њи ма пре ла зи на кру же-
ње по гра на ма ко је се од ли ку ју ви ше ур гент ним ста њи ма. Тај део 
спе ци ја ли стич ког кру же ња тра је че ти ри го ди не.

Дру ги део се од но си на кру же ње у Ур гент ном цен тру. Тај део 
тра је го ди ну да на.

Ра ди по ступ но сти и ра ди пра вил ног еду ка тив ног ре да, це ло-
куп ни ток кру же ња тре ба да се од ви ја по тач но утвр ђе ном ре до-
сле ду ко ји је при ка зан на та бе ли.

1. Хе ма то ло ги ја 1 ме сец
2. Га стро ен те ро ло ги ја 1 ме сец
3. Ин фек то ло ги ја 2 ме се ца
4. Не фро ло ги ја 2 ме се ца
5. Уро ло ги ја 1 ме сец
6. Ги не ко ло ги ја са аку шер ством 2 ме се ца
7. Хи рур ги ја 3 ме се ца
8. Ор то пе ди ја 2 ме се ца
9. Пе ди ја три ја 4 ме се ца
10. Ен до кри но ло ги ја 1 ме сец
11. Алер го ло ги ја 2 ме се ца
12. ОРЛ 1 ме сец

13. Оф тал мо ло ги ја 1 ме сец
14. Не у ро хи рур ги ја 1 ме сец
15. Пси хи ја три ја 2 ме се ца
16. Не у ро ло ги ја 3 ме се ца
17. Ток си ко ло ги ја 3 ме се ца
18. Кар ди о ло ги ја 6 ме се ци
19. Пул мо ло ги ја 4 ме се ца
20. Ане сте зи ја 6 ме се ци
21. Ур гент на ме ди ци на 10 ме се ци
22. Спре ма ње спе ци ја ли стич ког ис пи та 2 ме се ца

Рад ноеду ка тив не оба ве зе у то ку спе ци ја ли за ци је

За спро во ђе ње ме ди цин ских по сту па ка ле ка ра на спе ци ја ли-
за ци ји од го во ран је ле кар спе ци ја ли ста под чи јом се кон тро лом 
спро во ди еду ка тив ни про цес.

У ци љу сти ца ња по треб них зна ња и ве шти на, по ред еду ка-
ци је у то ку ре дов ног рад ног вре ме на, спе ци ја ли зант има оба ве зу и 
да уче ству је у де жур стви ма у уста но ви у ко јој оба вља спе ци ја ли-
стич ки стаж. Тај став се на ро чи то од но си на де жур ство у Ур гент-
ном цен тру.

Број де жур ства не мо же би ти ве ћи од јед ног не дељ но.

Про ве ра зна ња

У то ку спе ци ја ли стич ког кру же ња спе ци ја ли зан ти из Ур-
гент не ме ди ци не по ла жу че ти ри ко ло кви ју ма. Два пи сме на и два 
усме на. Пи сме ни ко ло кви ју ми су из ин тер ни стич ких и хи рур шких 
гра на а усме ни  – тре ћи ко ји се од но си на ко ло кви јум из Ур гент не 
ме ди ци не (Ур гент ни цен тар). Тај ко ло кви јум под ра зу ме ва зна ње 
из ра ног хо спи тал ног трет ма на ур гент них бо ле сни ка. Че твр ти ко-
ло кви јум, та ко ђе усме ни се по ла же у За во ду за хит ну ме ди цин ску 
по моћ у Бе о гра ду и од но си се на трет ман ур гент них бо ле сни ка на 
те ре ну и у тран спор ту са ни тет ским ко ли ма.

Пр ви пи сме ни ко ло кви јум из ин тер ни стич ких гра на об у хва та 
сле де ће обла сти:

а. Хе ма то ло ги ја
б. Га стро ен те ро ло ги ја
ц. Ин фек то ло ги ја
д. Не фро ло ги ја
е. Пе ди ја три ја
ф. Ен до кри но ло ги ја
г. Алер го ло ги ја
х. Пси хи ја три ја
и. Кар ди о ло ги ја
ј. Пул мо ло ги ја
к. Ток си ко ло ги ја
л. Ане сте зи ја
Дру ги пи сме ни ко ло кви јум из хи рур шких гра на об у хва та:
љ. Уро ло ги ја
м. Ги не ко ло ги ја и аку шер ство
н. Хи рур ги ја
њ. Ор то пе ди ја
о. ОРЛ
п. Оф тал мо ло ги ја
р. Не у ро хи рур ги ја
Тре ћи усме ни ко ло кви јум из ур гент не ме ди ци не под ра зу ме ва:
Тра у ма:
с. одр жа ва ње ви тал них функ ци ја
т. ди јаг но сти ка тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка
Ко ма то зна ста ња:
а. ди фе рен ци јал на ди јаг но за ко ма то зних ста ња
б. ле че ње ко ма раз ли чи тог по ре кла
Шок на ста ња:
а. ди фе рен ци јал на ди јаг но за шок них ста ња
б. ле че ње шок них ста ња раз ли чи тог по ре кла
ц. тро ва ња хе миј ским сред стви ма и гљи ва ма
д. ди фе рен ци јал на ди јаг но за ин ток си ка ци ја раз ли чи тог по ре кла
е. ле че ње отро ва ног
Ин ту ба ци ја
а. оро тра хе ал на и на зо тра хе ал на  – тех ни ка
б. ин ди ка ци је за ин ту ба ци ју бо ле сни ка



Ре спи ра тор
Вр сте ре спи ра то ра
а. ин ди ка ци је за по ста вља ње бо ле сни ка на ре спи ра тор
б. ин фу зи о на те ра пи ја
ц. вр сте ин фу зи о них рас тво ра
д. ин ди ка ци ја за ин фу зи о ну те ра пи ју
Анал ге зи ја и ре лак са ци ја
а. вр сте анал ге ти ка и из бор у тран спор ту пре ма ин ди ка ци ја ма
б. вр сте ре лак са на та и из бор у тран спор ту пре ма ин ди ка ци ја ма
Че твр ти усме ни ко ло кви јум из хит не ме ди цин ске по мо ћи 

под ра зу ме ва:
Три ја жа на те ре ну:
Да ли је бо ле сник за кућ но ле че ње или за тран спорт у здрав-

стве ну уста но ву
Ко ја вр ста ме ди цин ске услу ге се мо же из во ди ти у ку ћи
Ди јаг но за:
Кли нич ка ори јен та ци ја у не ја сним ста њи ма (ди фе рен ци јал на 

ди јаг но за то ра кал ног и аб до ми нал ног бо ла)
Фар ма ко те ра пи ја
Ко је вр сте ле ко ва се сме ју при ме њи ва ти на те ре ну
Ин фу зи о на те ра пи ја:
Ко ји ин фу зи о ни рас тво ри се мо гу ко ри сти ти на те ре ну и ка да
Тра у ма:
Трет ман тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка на те ре ну и у тран спор ту
Те шка кар ди о ва ску лар на ста ња:
а. трет ман бо ле сни ка са ин фарк том на те ре ну и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка у хи пер тен зив ној кри зи на те ре ну и у 

тран спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка са ср ча ним за сто јем на те ре ну и тре ти-

ра ње ста ња по сле ср ча ног за сто ја на те ре ну
д. трет ман бо ле сни ка са ма лиг ном арит ми јом на те ре ну и у 

тран спор ту
е. трет ман бо ле сни ка са ди сек ци јом ане у ри зме аор те на те ре-

ну и у тран спор ту
Те шка пул мо ло шка ста ња:
а. трет ман бо ле сни ка у ста ту су asma ti cus-у на те ре ну и у 

тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са спон та ним пне у мо то рак сом на те ре-

ну и у тран спор ту
Те шка ен до кри но ло шка ста ња:
а. трет ман бо ле сни ка са апо плек си јом хи по фи зе на те ре ну и 

у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка у ти ре о ток сич ној кри зи
ц. трет ман бо ле сни ка у ди ја бе тич ној ко ми на те ре ну и у тран-

спор ту
д. трет ман бо ле сни ка у хи по гли ке миј ској ко ми на те ре ну и у 

тран спор ту
е. трет ман бо ле сни це ко ја је има ла хи пер сти му ла ци ју ова ри-

ју ма на те ре ну и у тран спор ту
Те шка га стро ен те ро ло шка ста ња:
а. трет ман бо ле сни ка са кр ва ре њем из ди ге стив ног трак та на 

те ре ну и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са пер фо ра ци јом же лу ца и жуч не ке се 

на те ре ну и у тран спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка са иле у сом на те ре ну и у тран спор ту
д. трет ман бо ле сни ка с те шком ма лиг ном бо ле шћу на те ре ну 

и у тран спор ту
е. трет ман бо ле сни ка са пе ри то ни ти сом на те ре ну и у тран-

спор ту
Те шка хе ма то ло шка обо ље ња:
а. трет ман бо ле сни ка са хе мо ра гиј ским син дро мом на те ре ну 

и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са хе мо фи ли јом Б на те ре ну и у тран-

спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка са не у тро пе ни јом и агра ну ло ци то зом 

на те ре ну и у тран спор ту
Те шка бу бре жна обо ље ња:
а. трет ман бо ле сни ка са акут ном бу бре жном ин су фи ци јен ци-

јом на те ре ну и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са хро нич ном бу бре жном бо ле шћу у 

тран спор ту ка да се до пре ма на хе мо ди ја ли зу
ц. трет ман бо ле сни ка са тран сплан ти ра ним бу бре гом ко ме је 

по треб но из вр ши ти не ку здрав стве ну ин тер вен ци ју
д. трет ман бо ле сни ка са тор зи јом те сти са на те ре ну и у тран-

спор ту

Те шка ги не ко ло шка и аку шер ска ста ња:
а. трет ман бо ле сни це са ма сив ним кр ва ре њем из уте ру са и 

ва ги не на те ре ну и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни це са те шким ма лиг но мом ги не ко ло шких 

ор га на на те ре ну и у тран спор ту
ц. трет ман труд ни це, ко јој је по чео по ро ђај на те ре ну и у 

тран спор ту на ро чи то у ру рал ним сре ди на ма
д. трет ман труд ни це са ком пли ко ва ним, па то ло шким ста њем 

при по ро ђа ју на те ре ну и у тран спор ту, на ро чи то у ру рал ним сре-
ди на ма

Те шка ОРЛ ста ња:
а. трет ман де те та са стра ним те лом у ла ринк су на те ре ну и у 

тран спор ту
б. трет ман де те та са стра ним те лом у но су на те ре ну и у 

тран спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка са тра у мат ским оште ће њем буб не оп не 

на те ре ну и у тран спор ту
д. трет ман бо ле сни ка са тра у мат ском, ма сив ном по вре дом 

пред њег ма си ва на те ре ну и у тран спор ту
е. трет ман бо ле сни ка са тра у мат ском по вре дом мак си ле и 

ман ди бу ле на те ре ну и у тран спор ту
Те шка оф тал мо ло шка ста ња:
а. трет ман бо ле сни ка са тра у мат ском, пе не трант ном по вре-

дом ока на те ре ну и у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са стра ним те лом у кон јук ти ви
ц. трет ман бо ле сни ка са „су вим очи ма” код ег зоф тал му са у 

Грев со вој бо ле сти на те ре ну
Те шка не у роп си хи ја триј ска обо ље ња
а. трет ман бо ле сни ка у епи леп тич ном ста ту су на те ре ну и у 

тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка у ми ја сте нич ној кри зи на те ре ну и у 

тран спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка у кри зи са мул ти плом скле ро зом
д. трет ман аги ти ра ног пси хи ја триј ског бо ле сни ка на те ре ну 

и у тран спор ту
Опе ко ти не, удар стру је, угу ше ње, да вље ње
а. трет ман бо ле сни ка са ма сив ним опе ко ти на ма на те ре ну и 

у тран спор ту
б. трет ман бо ле сни ка са елек тро ку ци јом на те ре ну и у тран-

спор ту
ц. трет ман бо ле сни ка са угу ше њем од отров них па ра и га со ва 

у ке со ни ма, руд ни ци ма и при екс пло зи ји у за тво ре ном про сто ру 
на те ре ну и у тран спор ту

д. трет ман бо ле сни ка ко ји се да вио у во ди на те ре ну и у тран-
спор ту

Убод ин сек та, кр пе ља, зми је и тро ва ње гљи ва ма
а. трет ман бо ле сни ка ко га је убо ин сект и трет ман алер гиј ске 

ре ак ци је ко ји је тај убод иза звао на те ре ну
б. трет ман бо ле сни ка ко га је убо кр пељ на те ре ну
ц. трет ман бо ле сни ка ко га је ује ла зми ја на те ре ну и у тран-

спор ту
д. трет ман отро ва них бо ле сни ка са пе чур ка ма на те ре ну и у 

тран спор ту

Ве шти не у то ку кру же ња

Вре ме, ме сто и ве шти не у то ку кру же ња
Вре ме, ме сто и спи сак ве шти на ко је спе ци ја ли зант мо ра да 

са вла да у то ку кру же ња при ка за ни су на сле де ћој та бе ли:
1  ХЕ МА ТО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за хе ма то ло ги ју КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње бо ле сни ка са хе мо ли зним ане ми ја ма 20  –
Пре по зна ва ње бо ле сни ка са пост хе мо ра гиј ском ане ми јом 10  –
Пре по зна ва ње бо ле сни ка са не у тро пе ни јом и агра ну ло ци то зом 10  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ле у ке ми јом 10  –
Ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у хе мо ра гиј ском син дро му 10  –

2  ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за бо ле сти ди ге-
стив ног си сте ма КЦ   



ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма код га стро ин-
те сти нал ног кр ва вље ња 10 5

Пре по зна ва ње бо ле сни ка са акут ним хе па то би ли о пан кре а-
тич ним обо ље њем 10 10

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ном ин-
су фи ци јен ци јом је тре 10 5

3  ИН ФЕК ТО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за ин фек тив не и 
троп ске бо ле сти КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут ног ме нин ги ти са и 
ен це фа ли ти си 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са акут ном 
црев ном ин фек ци јом 10 10

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са акут ном 
те шком ре спи ра тор ном ин фек ци јом 10 10

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са те шком ге-
не ра ли зо ва ном ин фек ци јом 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са осип ним 
гро зни ца ма 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са убод ним 
те та но ге ним ра на ма 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са хи пер тер-
ми јом не по зна те ети о ло ги је 10 10

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код бо ле сни ка са епи де миј-
ском бо ле сти 10 10

4  НЕ ФРО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за уро ло ги ју и 
не фро ло ги ју, КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ном бу-
бре жном ин су фи ци јен ци јом 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са аку ти за ци-
јом хро нич не бу бре жне ин су фи ци јен ци је 10 5

Тран спорт бо ле сни ка на хе мо ди ја ли зу 5 10

5  УРО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за уро ло ги ју и 
не фро ло ги ју КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ре нал ном 
ко ли ком 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са тор зи јом те-
сти са 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ре тен ци јом 5 5

6  ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА СА АКУ ШЕР СТВОМ   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за ги не ко ло ги ју 
и аку шер ство КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ца ма при спон та ном 
по ба ча ју 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ труд ни ца ма са хи пер тен зи јом 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ труд ни ца ма у пре е кламп си ји 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ труд ни ца ма ко је су се по ро-
ди ле на те ре ну 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ца ма са пе ри то ни ти-
сом иза зва ним ги не ко ло шким и аку шер ским обо ље њем 5 5

7  ХИ РУР ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 3 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за бо ле сти ди ге-
стив ног си сте ма КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ним аб-
до ме ном 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са пе ри то ни-
ти сом 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ном ин-
те сти нал ном оклу зи јом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са укље ште-
ном ки лом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ним 
апен ди ци ти сом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ним 
ано рек тал ним обо ље њи ма и по вре да ма 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са опе ко ти на ма 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ур гент ним 
ва ску лар ним ста њи ма 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са по вре да ма 
пе ри фер них ар те ри ја и ве на 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ар те риј ском 
ем бо ли јом 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ду бо ком 
вен ском тром бо зом 5 5

8  ОР ТО ПЕ ДИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за ор то пе ди ју КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и по моћ бо ле сни ци ма са по вре да ма кич ме ног 
сту ба 5 5

Пре по зна ва ње и по моћ бо ле сни ци ма са по вре да ма гор њих 
екс тре ми те та 5 5

Пре по зна ва ње и по моћ бо ле сни ци ма са по вре дом кар ли це 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са по вре да ма 
до њих екс тре ми те та 5 5

9  ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 4 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за мај ку и де те, 
Уни вер зи тет ска де чи ја кли ни ка   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са ви со ком те ле сном 
тем пе ра ту ром 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са кон вул зи ја ма 10 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци при по гор ша њу код 
уро ђе них ср ча них ма на 10 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са акут ним по гор ша-
њем хе ма то ло шког обо ље ња 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са акут ном ре спи ра тор-
ном ин су фи ци јен ци јом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са осип ним гро зни ца ма 10 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ де ци са акут ном ин ток си ка-
ци јом 10 5

10  ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за ен до кри но ло-
ги ју, КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у ти ре о ток сич-
ној кри зи 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ди ја бе тич-
ном ко мом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у хи по гли ке-
ми ји 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са фе о хро мо-
ци то мом и са хи пер тен зив ном кри зом 5  –

По моћ бо ле сни ци ма у ур гент ном ста њу по сле хи пер сти му ла-
ци је ова ри ју ма 5  –

11  АЛЕР ГО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за алер го ло ги ју КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ди јаг но за алер гиј ске ди ја те зе 10 5
Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма ле че ња алер гиј ске бо-
ле сти 1  –
Упо зна ва ње са ле че њем Qu inck-еовог еде ма 1  –



Упо зна ва ње са ле че њем ана фи лак тич ког шо ка 1  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ге не ра ли зо ва не ур ти ка-
ри је 10 5

12  ОРЛ   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за ОРЛ и мак си-
ло фа ци јал ну хи рур ги ју КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код по вре да ува 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ма сто и ди ти са и ла би-
рин ти ти са 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код вер ти ги но зног син дро ма 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код по вре да но са и епи стак се 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ при по сто ја њу стра них те ла 
у ла ринк су и тра хе ји 5  –

Упо зна ва ње са основ ном тех ни ком код ур гент не тра хе о сто-
ми је 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ко ро зи је јед ња ка 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код по вре де и флег мо не вра та 5  –

13  ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за оч не бо ле сти, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код по вре да ока 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут ног ири до ци кли ти са 
и дру гих акут них ин фла ма ци ја ока 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут ног гла у ко ма 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код по ре ме ћа ја ва ску лар ног 
си сте ма ока 5  –

14  НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за не у ро хи рур-
ги ју, КЦ   

ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са су ба рах но и-
дал ном хе мо ра ги јом 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ин тра це ре-
брал ним спон та ним хе мо ра ги ја ма 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са по гор ша-
њем ста ња код ин тра це ре брал ног ту мо ра 5  –

15  ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за пси хи ја три ју, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње су и ци дал ног ри зи ка код бо ле сни ка и ур гент на 
по моћ 5  –

По сту пак са агре сив ним (ви о лент ним) бо ле сни ком 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ши зо фре ни-
јом и па ра но ид ним ста њи ма 5  –

Ур гент на по моћ код афек тив них по ре ме ћа ја 5 5
Ур гент на по моћ код акут не стре сне ре ак ци је 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ор ган ских мен тал них 
по ре ме ћа ја 5  –

Ур гент на по моћ код де ли рант них ста ња 5 5
Ур гент на по моћ код акут не ал ко хол не ин ток си ка ци је 5 5
Ур гент на по моћ код пре до зи ра ња нар ко ти ци ма 5 5

16  НЕ У РО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 3 ме се ца   
Ме сто обу ке: Мен тор ска бол ни ца, Ин сти тут за не у ро ло ги ју, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са ис хе миј-
ским мо жда ним уда ром 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са хе мо ра гиј-
ским мо жда ним уда ром 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у епи леп тич-
ном ста ту су 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у кри зи све сти 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у де ли ри ју му 5 5
Ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у ко ми 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ним пе-
ри ра ди ку ло не у ри ти сом 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма у ми ја сте нич-
ној кри зи 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са акут ним па-
ра пле ги ја ма 5  –

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ бо ле сни ци ма са мул ти плом 
скле ро зом 5  –

17  ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец   
Ме сто обу ке: Кли ни ка за ток си ко ло ги ју   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Упо зна ва ње са симп то ми ма и ле че њем код акут ног тро ва ња 
ле ко ви ма 5 5

Упо зна ва ње са симп то ми ма и ле че њем код тро ва ња пе сти ци-
ди ма 5  –

Упо зна ва ње са симп то ми ма и ле че њем код тро ва ња ор га но-
фос фа ти ма 5 5

Упо зна ва ње са симп то ми ма и ле че њем код тро ва ња гљи ва ма 5  –
Упо зна ва ње са симп то ми ма и ле че њем код тро ва ња бој ним 
отро ви ма 5  –

18  КАР ДИ О ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 6 ме се ци   
Ме сто обу ке: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ан ги но зног на па да 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ин фарк та ми о кар да 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ма лиг не ср ча не арит ми је 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ син ко пал них и ко лап сних 
ста ња 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут не ди сек ци је аор те 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код кар ди јал ног еде ма плу ћа 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код пе ри кар ди ти са 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код де ком пен зо ва не ми о кар-
ди о па ти је 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код свих об ли ка ср ча не де-
ком пен за ци је 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код хи пер тен зив них кри за 5 5

19  ПУЛ МО ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 4 ме се ца   
Ме сто обу ке: Ин сти тут за плућ не бо ле сти, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут не ре спи ра тор не ин-
су фи ци јен ци је 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут ног по гор ша ња хро-
нич не ре спи ра тор не ин су фи ци јен ци је 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код те шког акут ног на па да 
аст ме 5 5

Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код ста ту са асма ти ку са 5 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут не плућ не ем бо ли је 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код хе моп ти зи ја 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код акут не те шке плућ не ин-
фек ци је 5 5

20  АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА   
Тра ја ње обу ке: 6 ме се ци   
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ане сте зи о ло ги ју, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Упо зна ва ње са тех ни ком ин ту ба ци је 10 20
Упо зна ва ње са ком пли ка ци ја ма ин ту ба ци је 5  –
Упо зна ва ње са па рен те рал ном на док на дом во лу ме на 10 10
Упо зна ва ње са тех ни ком ар те фи ци јел не вен ти ла ци је 10 5
Упо зна ва ње са кар ди о ва ску лар ним мо ни то рин гом 10 5
Упо зна ва ње са прин ци пи ма анал ге зи је и се да ци је кри тич но 
обо ле лих 10 5



21  УР ГЕНТ НА МЕ ДИ ЦИ НА   
Тра ја ње обу ке: 12 ме се ци   
Ме сто обу ке: Ур гент ни цен тар, КЦ   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код кар ди о ге ног шо ка 5  –
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код сеп тич ког шо ка 10 5
Пре по зна ва ње и ур гент на по моћ код хе мо ра гиј ског шо ка 10 10
Упо зна ва ње са ре а ни ма ци о ним по ступ ци ма код тра у ма ти зо-
ва ног бо ле сни ка 10 10

Упо зна ва ње са ре а ни ма ци о ним по ступ ци ма код кра ни о це ре-
брал не по вре де 10 10

Упо зна ва ње и ур гент на по моћ код по вре да груд ног ко ша 10 10
Упо зна ва ње и ур гент на по моћ код ту пих по вре да тр бу ха 10 10
Упо зна ва ње и ур гент на по моћ код пе не трант них по вре да тр-
бу ха 10 10

Упо зна ва ње и ур гент на по моћ код ко шта но зглоб ног тра у ма-
ти зма 10 10

22. Ане сте зи о ло ги ја, ре а ни ма то ло ги ја и ин тен зив на те ра пи ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Оп ште од ред бе спе ци ја ли за ци је

Намена специјализације

Спе ци ја ли за ци ја је еду ка тив ни про цес ко ји има за циљ сти-
ца ње струч ног и прак тич ног ме ди цин ског зна ња ко је ће омо гу ћи-
ти успе шно и са мо стал но:

 – Спро во ђе ње пре о пе ра тив не при пре ме за ане сте зи ју
 – Из во ђе ње свих ане сте зи о ло шких и ре а ни ма ци о них по сту-

па ка за вре ме хи рур шке ин тер вен ци је као и за вре ме раз ли чи тих 
те ра пиј ских и ди јаг но стич ких по сту па ка

 – Спро во ђе ње ре а ни ма ци је и ин тен зив ног ле че ња у хи рур-
шким је ди ни ца ма ин тен зив ног ле че ња

 – Спро во ђе ње ре а ни ма ци о них по сту па ка на не хи рур шким оде-
ље њи ма ин тен зив ног ле че ња на ко ји ма је по треб на пот по ра функ-
ци је ре спи ра тор ног, кар ди о ва ску лар ног и оста лих ви тал них си сте ма

 – Спро во ђе ње ме ра ре а ни ма ци је у спе ци ја ли зо ва ним ам бу-
лан та ма ста ци о нар них уста но ва и тран спорт ним је ди ни ца ма

 – Ле че ње акут ног и хро нич ног бо ла

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ане сте зи о ло ги је, ре а ни ма то ло ги је и ин-
тен зив не те ра пи је тра је 4 го ди на (48 ме се ци).

Ле ка ру на спе ци ја ли за ци ји при па да го ди шњи од мор чи ји су 
ду жи на и на чин ко ри шће ња ре гу ли са ни за ко ном. Вре ме ко ри шће-
ња го ди шњег од мо ра од ре ђу је спе ци ја ли зант у до го во ру са мен то-
ром код ко га оба вља спе ци ја ли стич ки стаж.

Вре ме про ве де но на го ди шњем од мо ру ура чу на ва се у вре ме 
ко је је про ве де но на спе ци ја ли стич ком ста жу.

Струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Про цес спе ци ја ли за ци је по де љен је на се дам це ли на ко је се 
оба вља ју пре ма пред ви ђе ном ре до сле ду. Ти ме се обез бе ђу је по-
ступ ност и кон ти ну и тет еду ка тив ног про це са.

Ле кар на спе ци ја ли за ци ји за по чи ње стаж на од ре ђе ном ни воу 
на кон што до би је упут. По сле оба вље ног ста жа у на ве де ним це ли-
на ма, оба ве зно је по ла га ње ко ло кви ју ма у ци љу про ве ре сте че ног 
зна ња.

Услов за пре ла зак у сле де ћи ни во спе ци ја ли стич ког ста жа је-
су оба вљен стаж и по ло жен ко ло кви јум на прет ход ном ни воу.

Про ве ра зна ња

У то ку спе ци ја ли стич ког ста жа вр ши се кон ти ну и ра на про ве-
ра прак тич ног и те о риј ског зна ња. По себ на про ве ра зна ња у об ли-
ку ко ло кви ју ма оба вља се на кра ју сва ке це ли не спе ци ја ли стич ког 
ста жа.

Ко ло кви ју ми пред ста вља ју об лик про ве ре успе шно сти еду ка-
ци је спе ци ја ли зан та. По ла жу се на кра ју за вр ше не сва ке це ли не 
спе ци ја ли стич ког ста жа и оба вља ју се оним ре до сле дом ко јим се 
оба вља и спе ци ја ли стич ки стаж.

Ко ло кви јум се по ла же ис кљу чи во код на став ни ка и са рад ни-
ка Ка те дре а ко ји су од ре ђе ни од стра не ше фа Ка те дре.

Спе ци ја ли зан ти то ком спе ци ја ли за ци је по ла жу сле де ће ко ло-
кви ју ме:

1. Оп шта ане сте зи о ло ги ја
2. Кар ди о ло ги ја
3. Спе ци јал на ане сте зи о ло ги ја
4. Пе ди ја триј ска ане сте зи ја
5. Ре а ни ма то ло ги ја и ин тен зив но ле че ње

ПРЕ ГЛЕД ПРО ГРА МА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

1  ОП ШТА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА 10 ме се ци
2  ИН ТЕР НА МЕ ДИ ЦИ НА И ХИ РУР ГИ ЈА 9 ме се ци
3  СПЕ ЦИ ЈАЛ НА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА 18 ме се ци
4  РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈА 3 ме се ца
5  ИН ТЕН ЗИВ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ 8 ме се ци

ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА ОБА ВЉА СЕ НА ТРЕ ЋОЈ  
ГО ДИ НИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА

Ме сто спе ци ја ли за ци је

Де ло ви спе ци ја ли за ци је 1 и 2 оба вља ју се у мен тор ским 
уста но ва ма, уко ли ко за то по сто је усло ви.

Мен тор ство под ра зу ме ва по сто ја ње спе ци ја ли сте од го ва ра ју-
ћег про фи ла и усло ва за са вла ђи ва ње свих ве шти на пред ви ђе них 
про гра мом спе ци ја ли за ци је.

Уко ли ко не по сто је усло ви за оба вља ње спе ци ја ли стич ког 
ста жа у мен тор ској уста но ви, ме сто оба вља ња спе ци ја ли стич ког 
ста жа од ре ђу је шеф Ка те дре.

Де ло ви спе ци ја ли за ци је 3, 4 и 5 оба вља ју се у уста но ва ма 
ко је су на став не ба зе Ме ди цин ског фа кул те та а што је про пи са но 
про гра мом спе ци ја ли за ци је.

У то ку тре ће го ди не спе ци ја ли стич ког ста жа спро во ди се 
оба ве зна те о рет ска дво се ме страл на на ста ва.

Ни је мо гу ће ме ња ти ме сто спе ци ја ли за ци је без по себ ног 
одо бре ња ше фа Ка те дре.

Радноедукативне обавезе у току специјализације

За спро во ђе ње ме ди цин ских по сту па ка ле ка ра на спе ци ја ли-
за ци ји од го во ран је ле кар спе ци ја ли ста под чи јом се кон тро лом 
спро во ди еду ка тив ни про цес.

У ци љу сти ца ња по треб них зна ња и ве шти на, по ред еду ка-
ци је у то ку ре дов ног рад ног вре ме на, спе ци ја ли зант има оба ве зу и 
да уче ству је у де жур стви ма у уста но ви у ко јој оба вља спе ци ја ли-
стич ки стаж.

Број де жур ства не мо же би ти ве ћи од јед ног не дељ но.

СТРУК ТУ РА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

1. ОП ШТА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА  – 10 ме се ци
2. ИН ТЕР НА МЕ ДИ ЦИ НА И ХИ РУР ГИ ЈА  – 9 ме се ци

1  Кар ди о ло ги ја и ко ро нар на је ди ни ца 6 ме се ци
2  Пул мо ло ги ја 1 ме сец
3  Не фро ло ги ја 1 ме сец
4  Хи рур ги ја 1 ме сец

3. СПЕ ЦИ ЈАЛ НА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА  – 18 ме се ци
1  Ане сте зи ја у пе ди ја три ји 4 ме се ца
2  Ане сте зи ја у не у ро хи рур ги ји 2 ме се ца
3  Ане сте зи ја у оф тал мо ло ги ји 1 ме сец
4  Ане сте зи ја у ОРЛ 1 ме сец
5  Ане сте зи ја у мак си ло фа ци јал ној хи ру ги ји 1 ме сец
6  Ане сте зи ја у ен до кри ној хи рур ги ји 1 ме сец
7  Ане сте зи ја у груд ној хи рур ги ји 1 ме сец
8  Ане сте зи ја у кар ди о ва ску лар ној хи рур ги ји 2 ме се ца
9  Ане сте зи ја у ор то пед ској хи рур ги ји 1 ме сец
10  Ане сте зи ја у уро ло ги ји 1 ме сец
11  Ане сте зи ја ги не ко ло ги ји и аку шер ству 1,5 ме сец
12  Ане сте зи ја у пла стич ној и ре кон струк тив ној хи рур ги ји 1 ме сец
13  Ам бу лант на ане сте зи ја 15 да на



4. РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈА  – 3 ме се ца
1  Ре а ни ма ци о на ам бу лан та Ур гент ног цен тра 2 ме се ца
2  Опе ра ци о на са ла Ур гент ног цен тра 1 ме сец

5. ИН ТЕН ЗИВ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ  – 8 ме се ци
1  Је ди ни ца ин тен зив ног ле че ња Ур гент ног цен тра 5 ме се ци
2  Ме та бо лич ка је ди ни ца Ур гент ног цен тра 1 ме сец
3  Је ди ни ца ин тен зив ног ле че ња у кар ди о васк  хи рур ги ји 2 ме се ца

7. ПРИ ПРЕ МА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ ИС ПИ ТА  – 2 ме се ца

ОБА ВЕ ЗНА ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА ОБА ВЉА СЕ У 
ТРЕ ЋОЈ ГО ДИ НИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА

1. ОП ШТА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 10 ме се ци
Ме сто обу ке: Мен тор ска уста но ва
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре а не сте тич ка ви зи та 50 200
При пре ма бо ле сни ка за опе ра ци ју 50 200
Спро во ђе ње пре ме ди ка ци је 50 200
Пунк ци ја пе ри фер не ве не 10 50
Ка ну ла ци ја пе ри фер не ве не 50 200
При пре ма ин фу зи о них рас тво ра 10 100
При пре ма ле ко ва за спро во ђе ње ане сте зи је 10 100
При пре ма и про ве ра ис прав но сти опре ме и апа ра та за ане сте зи ју 50 200
Ве штач ко ди са ње ма ну ел ном вен ти ла ци јом пре ко ма ске за ли це 50 200
Ла рин го ско пи ја ри гид ним ла рин го ско пом 50 200
Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја 50 200
По ста вља ње оро фа рин ге ал ног ту бу са 50 200
Ен до тра хе ал на и оро фа рин ге ал на аспи ра ци ја 50 200
Уво ђе ње на зо га стрич не сон де 10 20
Вешт  ди са ње ма ну ел ном вен ти ла ци јом пре ко ен до тра хе ал-
ног ту бу са 10 60

Спро во ђе ње оп ште ба лан си ра не ане сте зи је 50 100
Спро во ђе ње ин ха ла ци о не ане сте зи је 20 30
Спро во ђе ње ин тра вен ске ане сте зи је 10 25
Цен трал на спро вод на ане сте зи ја 50 50
Не ин ва зив ни мо ни то ринг функ ци је кар ди о васк  си сте ма 50 200
Ин тра о пе ра тив ни мо ни то ринг плућ не функ ци је 50 200
Пулс на ок си ме три ја 50 200
Кап но гра фи ја 10 30
Мо ни то ринг не у ро ми шић не функ ци је 10 30
Мо ни то ринг те ле сне тем пе ра ту ре 50 200
Мо ни то ринг ди у ре зе 10 100
Пе ри о пе ра тив на на док на да теч но сти и елек тро ли та 50 200
Спро во ђе ње тран сфу зи је кр ви и крв них де ри ва та 10 30
Ре гу ла ци ја аци до ба зне рав но те же 10 50
При пре ма и про ве ра ис прав но сти де фи бри ла то ра 5 20
Ве штач ко ди са ње са мо ши ре ћим ба ло ном 5 20
Дез ин фек ци ја и сте ри ли за ци ја ане сте зи о ло шке опре ме 5 20
При пре ма и про ве ра ис прав но сти ме ха нич ког вен ти ла то ра 10 20
Спро во ђе ње основ них об ли ка ме ха нич ке вен ти ла ци је плу ћа 20 20
Узи ма ње узор ка кр ви за га сне ана ли зе 10 40
По ста не сте зиј ски над зор бо ле сни ка 50 200
Ок си ге но те ра пи ја 10 40
По сто пе ра тив на кон тро ла бо ла 50 200
Ле че ње по сто пе ра тив не му ке и по вра ћа ња 10 40
Пе ри о пе ра тив на ан ти би от ска те ра пи ја 10 50

2. ИН ТЕР НА МЕ ДИ ЦИ НА И ХИ РУР ГИ ЈА
А  КАР ДИ О ЛО ГИ ЈА И КО РО НАР НА ЈЕ ДИ НИ ЦА
Тра ја ње обу ке: 6 ме се ци
Ме сто обу ке: Оде ље ње кар ди о ло ги је и Ко ро нар на је ди ни ца мен тор ске уста но ве
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са ис хе миј ским обо ље њем ср ца 10 60
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са обо ље њем ср ча них за ли ста ка 10 20
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са по ре ме ћа јем ср ча ног рит ма 10 30
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са обо ље њем пе ри кар да 5 5
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са кар ди о ми о па ти јом 5 5
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са ср ча ном сла бо шћу 5 5
Не ин ва зив на ди јаг но сти ка обо ље ња ср ца 10 30
Ин ва зив на ди јаг но сти ка обо ље ња ср ца 10  –

Ле че ње хи пер тен зив не бо ле сти 50 10
Ле че ње по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма 20 10
Кар ди о вер зи ја 5  –
Ле че ње акут ног ин фарк та ми о кар да 20 5
Ле че ње ср ча не сла бо сти 10 5
Ле че ње кар ди о ге ног шо ка 5 2
Б  ПУЛ МО ЛО ГИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Оде ље ње пул мо ло ги је мен тор ске уста но ве
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са обо ље њем ре спи ра тор ног си сте ма 10 20
Функ ци о нал но ис пи ти ва ње плу ћа 10  –
Ле че ње хро нич не оп струк тив не плућ не бо ле сти 10 5
Ле че ње хро нич не ре стрик тив не плућ не бо ле сти 10 5
Ле че ње ре спи ра тор не сла бо сти 10 5
Ле че ње ур гент них ста ња у пул мо ло ги ји 10 10
Ре спи ра тор на фи зи кал на те ра пи ја 5 10
Ц  НЕ ФРО ЛО ГИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Оде ље ње не фро ло ги је мен тор ске уста но ве
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ева лу а ци ја бо ле сни ка са обо ље њем бу бре га 10 20
Функ ци о нал но ис пи ти ва ње бу бре га 10  –
Ле че ње бу бре жне сла бо сти 10 10
Спро во ђе ње хе мо ди ја ли зе 10  –
Спро во ђе ње пе ри то не ал не ди ја ли зе 5  –

Спро во ђе ње кон ти ну и ра не ар те рио-вен ске хе мо фил тра ци је Фа кул та-
тив но  –

Д  ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Оде ље ње оп ште хи рур ги је мен тор ске уста но ве
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Об ра да ма њих хи рур шких ра на 20 5
Ло кал на ин фил тра ци о на ане сте зи ја 5 10
Не крек то ми ја 10  –
Ле че ње опе ко ти на 10  –
Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке 10 20

3. СПЕ ЦИ ЈАЛ НА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА
1  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 4 ме се ца
Ме сто обу ке: Деч је кли ни ке ме ди цин ских фа кул те та (где по сто је усло ви за еду ка-
ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја пе ди ја триј ског бо ле сни ка 50 50
Пре о пе ра тив на при пре ма де те та 80 20
Спро во ђе ње пре ме ди ка ци је 50 50
Ка ну ла ци ја пе ри фер не ве не 50 50
Ин ха ла ци о ни увод у ане сте зи ју 20 5
Ин тра вен ски увод у ане сте зи ју 40 40
Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја 50 50
Там по на да усне ду пље 10 5
Одр жа ва ње ане сте зи је 50 50
Мо ни то ринг пе ди ја триј ског бо ле сни ка 50 50
На док на да теч но сти и елек тро ли та 50 50
Тран сфу зи ја кр ви 10 5
Ре гу ла ци ја аци до ба зне рав но те же 10 5
По ста не сте зиј ски над зор де те та 50 50
По сто пе ра тив на кон тро ла бо ла 50 50
Ане сте зи ја за ди јаг но стич ке про це ду ре у де це 20 10
Ане сте зи ја за нај че шће хи рур шке ин тер вен ци је у де це (опе-
ра ци ја ки ле, сле пог цре ва и слич но) 50 50

Ане сте зи о ло шко збри ња ва ње хит них ста ња у пе ди ја три ји 20 5
Ин тен зив но ле че ње пе ди ја триј ског бо ле сни ка 20 5

Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја де те та Фа кул та-
тив но  

2  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца
Ме сто обу ке: Ин сти тут за не у ро хи рур ги ју КЦС
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја не у ро хи рур шког бо ле сни ка 20 20



Ре гу ла ци ја ин тра кра ни јал ног при ти ска 10 10
Ане сте зи ја за опе ра ци је у су пра тен то ри јал ном под руч ју 15  
Ане сте зи ја за опе ра ци је у зад њој ло бањ ској ја ми 10  
Ане сте зи ја за опе ра ци је ва ску лар них мо жда них ле зи ја 30  
Ане сте зи ја за хи рур ги ју кич ме и пе ри фер них не ра ва 30  
Ане сте зи ја за не у ро ра ди о ло шке ди јаг но стич ке про це ду ре 10  
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње не у ро хи рур шког бо ле-
сни ка 30 5

3  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за оч не бо ле сти КЦС или кли ни ке за оч не бо ле сти кли нич-
ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја оф тал мо ло шког бо ле сни ка 20 20
Ре гу ла ци ја ин тра о ку лар ног при ти ска 20 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је на пред њем сег мен ту ока 10 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је на зад њем сег мен ту ока 5 2
Ре ги о нал на ане сте зи ја за оф тал мо ло шке опе ра ци је 20 10
Ане сте зи ја за оф тал мо ло шке опе ра ци је у деч јем уз ра сту 10 5
Ане сте зи ја за ди јаг но стич ке про це ду ре у де це 10 5
4  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛО ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ОРЛ и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју КЦС, кли ни ке за 
ОРЛ и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду-
ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја ото ри но ла рин го ло шког бо ле сни ка 20 20
Ане сте зи ја за опе ра ци ју крај ни ка 5 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је гр кља на 5 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је но са и си ну са 5 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је сред њег ува 5 2
Ане сте зи ја за ен до скоп ске ОРЛ про це ду ре 10 10
Ане сте зи ја за ла сер ску хи рур ги ју у ОРЛ 2 2

Ане сте зи ја за ва ђе ње стра ног те ла из ди сај них пу те ва Фа кул та-
тив но  –

Ане сте зи ја за тра хе о сто ми ју 2 2
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње ОРЛ бо ле сни ка 10 10
5  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ОРЛ и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју КЦС, кли ни ке за 
ОРЛ и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду-
ка ци ју
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ане сте зи ја за ко рек тив не мак си ло фа ци јал не опе ра ци је 5 10
Ане сте зи ја за хи рур шко збри ња ва ње мак си ло фа ци јал не тра-
у ме 5 5

6  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ЕН ДО КРИ НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ен до кри но ло ги ју, ди ја бе тес и бо ле сти ме та бо ли зма КЦС 
и од го ва ра ју ће кли ни ке кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја бо ле сни ка са ен до кри ним обо ље њем 20 20
Пре о пе ра тив на при пре ма бо ле сни ка са ен до кри ним обо ље њем 20 20
Пе ри о пе ра тив ни мо ни то ринг и ре гу ла ци ја гли ке ми је 10 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је шти та сте жле зде 20 10
Ме ре одр жа ња ди сај ног пу та код оте жа не ин ту ба ци је 5 2
Ане сте зи ја за опе ра ци је па ра ти ре о ид них жле зда 2  –
Ане сте зи ја за опе ра ци је над бу бре жне жле зде 2  –
По сто пе ра тив но ле че ње ен до кри ног хи рур шког бо ле сни ка 5  –
7  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ГРУД НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за плућ не бо ле сти, ту бер ку ло зу и груд ну хи рур ги ју КЦС 
и кли ни ке за груд ну хи рур ги ју дру гих кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за 
еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја груд ног хи рур шког бо ле сни ка 10 5
Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја дво лу мен ским ту бу сом 10 10
Изо ло ва на вен ти ла ци ја јед ног плућ ног кри ла 10 10
Ане сте зи ја за ре сек ци ју плу ћа 10 5
Ане сте зи ја за ен до скоп ске то ра кал не ди јаг но стич ке про це-
ду ре 2 2

По сто пе ра тив но ле че ње груд ног хи рур шког бо ле сни ка 10 5

8  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца
Ме сто обу ке: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти КЦС и кли ни ке за кар ди о ва-
ску лар не бо ле сти кли нич ких цен тра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја ва ску лар ног бо ле сни ка 10 20
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја кар ди о хи рур шког бо ле сни ка 10 10
Ин ва зив ни хе мо ди нам ски мо ни то ринг 20 20
Ане сте зи ја за ин ван зив не ди јаг но стич ке про це ду ре у кар ди о-
ва ску лар ној хи рур ги ји 5 5

Ане сте зи ја за кар ди о вер зи ју 5 10
Ане сте зи ја за опе ра ци је ка ро тид не ар те ри је 10 5
Ане сте зи ја за опе ра ци је аб до ми нал не аор те 10 10
Ане сте зи ја за пе ри фер не ва ску лар не опе ра ци је 10 10
Ане сте зи ја за ам пу та ци о не опе ра ци је 3 4
Ане сте зи ја за кар ди о ху рур шке опе ра ци је 5  –
Ди јаг но за и ле че ње пе ри о пе ра тив ног ин фарк та 5 2
Ди јаг но за и ле че ње пе ри о пе ра тив них по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма 10 5
9  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ОР ТО ПЕД СКОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ор то пед ску хи рур ги ју и тра у ма то ло ги ју КЦС и кли ни ка-
ма и спе ци јал не бол ни це за ор то пед ску хи рур ги ју кли нич ких цен та ра (где по сто је 
усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја ор то пед ског бо ле сни ка 10 10
Ане сте зи ја за крат ко трај не хи рур шке про це ду ре у ор то пед-
ском пре ви ја ли шту 10 5

Оп шта ане сте зи ја за ор то пед ске хи рур шке ин тер вен ци је 5 5
Оп шта ане сте зи ја за опе ра ци је на кич ме ном сту бу 5 2
Ре ги о нал на ане сте зи ја за хи рур ги ју гор њих екс тре ми те та 5 5
Ре ги о нал на ане сте зи ја за хи рур ги ју до њих екс тре ми те та 10 5
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње ор то пед ског бо ле сни ка 10 10
Про фи лак са тром бо ем бо лиј ске бо ле сти у ор то пед ских бо ле-
сни ка 10 10

10  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У УРО ЛО ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за уро ло ги ју и не фро ло ги ју КЦС и дру гим кли ни ка ма за 
уро ло ги ју кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја уро ло шког бо ле сни ка 20 20
Ане сте зи ја код бо ле сни ка са бу бре жном сла бо шћу 10 5
Ане сте зи ја за ен до скоп ске уро ло шке про це ду ре 10 10
Ане сте зи ја за екс тра кор по рал ну ли то трип си ју 10 10
Ане сте зи ја за ра ди кал не опе ра ци је ту мо ра уро трак та 5 5
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње уро ло шког бо ле сни ка 10 5
11  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈИ И АКУ ШЕР СТВУ
Тра ја ње обу ке: 1,5 ме сец
Ме сто обу ке: Ин сти тут за ги не ко ло ги ју и аку шер ство КЦС и кли ни ка ма за ги не ко-
ло ги ју и аку шер ство дру гих кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја труд ни це 5 10
Ане сте зи ја за крат ко трај не ги не ко ло шке про це ду ре 10 20
Ане сте зи ја за ги не ко ло шке опе ра ци је 10 5
Ре ги о нал на ане сте зи ја то ком ва ги нал ног по ро ђа ја 5 5
Ре ги о нал на ане сте зи ја за цар ски рез 2 2
Оп шта ане сте зи ја за цар ски рез 30 10
Ане сте зи о ло шко збри ња ва ње оп сте трич ких кр ва ре ња 5 5
Ане сте зи о ло шки по ступ ци код пре е кламп си је 5 5
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње ги не ко ло шког бо ле сни ка 40 5

Ре а ни ма ци ја но во ро ђен че та Фа кул та-
тив но  –

12  АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ПЛА СТИЧ НОЈ И РЕ КОН СТРУК ТИВ НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
Ме сто обу ке: Цен тар за опе ко ти не, пла стич ну и ре кон струк тив ну хи рур ги ју КЦС и 
кли ни ке за пла стич ну и ре кон струк тив ну хи рур ги ју и опе ко ти не дру гих кли нич ких 
цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја бо ле сни ка 10 5
Оп шта ане сте зи ја за ко рек тив не хи рур шке ин тер вен ци је 10 5
Ре ги о нал на ане сте зи ја за ко рек тив не хи рур шке ин тер вен ци је 5 2
Ин тен зив но ле че ње бо ле сни ка са опе ко ти на ма 5 5
Ане сте зи ја за пре ви ја ње опе ко ти на 5 2



13  АМ БУ ЛАНТ НА АНЕ СТЕ ЗИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 15 да на
Ме сто обу ке: По ли кли ни ка КЦС и по ли кли ни ке кли нич ких цен та ра (где по сто је 
усло ви за еду ка ци ју)
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Пре о пе ра тив на ева лу а ци ја бо ле сни ка 10 10
Ане сте зи ја за ам бу лант не ди јаг но стич ке и хи рур шке по ступ ке 10 10

4. РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈА
Тра ја ње обу ке: 3 ме се ца
Ме сто обу ке: Ре а ни ма ци о на ам бу лан та Ур гент ног цен тра КЦС – и ре а ни ма ци о не 
ам бу лан те дру гих ур гент них цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)  – 2 ме се ца 
Опе ра ци о на са ла Ур гент ног цен тра КЦС и опе ра ци о не са ле дру гих ур гент них цен-
та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)  – 1 ме сец
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Про це на оп штег ста ња ви тал но угро же ног бо ле сни ка 20 30
При ме на Glas gow ко ма ска ле у про це ни ста ња све сти 20 30
При ме на тра у ма ско ра у про це ни ста ња тра у ма ти зо ва ног бо-
ле сни ка 50 50

Из во ђе ње кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је 50 50
По ста вља ње ла рин ге ал не ма ске 20 20
Ин ту ба ци ја бо ле сни ка са по вре дом врат не кич ме 10 10

Из во ђе ње пер ку та не тра хе о сто ми је фа кул та-
тив но  

Ева лу а ци ја и ре а ни ма ци ја бо ле сни ка са кра ни о це ре брал ном 
по вре дом 20 20

Ева лу а ци ја и ре а ни ма ци ја бо ле сни ка са по вре дом груд ног ко ша 20 20
Ева лу а ци ја и ре а ни ма ци ја бо ле сни ка са по вре дом или хит-
ним хи рур шким обо ље њем аб до ме на 40 40

Ева лу а ци ја и ре а ни ма ци ја бо ле сни ка са ор то пед ском тра у мом 20 20
Ева лу а ци ја и ре а ни ма ци ја по ли тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка 30 30
Ус по ста вља ње цен трал ног вен ског пу та 30 30
Пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра за хе мо ди ја ли зу 10 5
Ка ни ли са ње ра ди јал не ар те ри је 30 30
Ане сте зи ја за ева ку а ци ју ин тра кра ни јал ног хе ма то ма 30 10
Ане сте зи ја за ур гент не то ра кал не и аб до ми нал не опе ра ци је 50 50
Ане сте зи ја за ур гент не ор то пед ске опе ра ци је 30 30

5. ИН ТЕН ЗИВ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ
1  Ме сто обу ке: Је ди ни ца ин тен зив ног ле че ња Ур гент ног цен тра КЦС и је ди ни ца ма 
ин тен зив не не ге дру гих ур гент них цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
Тра ја ње обу ке: 5 ме се ци
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ин тен зив но ле че ње бо ле сни ка по сле ср ча ног за сто ја 10 10
Ин тен зив но ле че ње бо ле сни ка са кра ни о це ре брал ном по вре дом 30 10
Ди јаг но за и ле че ње ко ма то зних ста ња 20 20
Ин тен зив но ле че ње по ли тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка 50 50
Ди јаг но за и ле че ње хе мо ра гиј ског шо ка 50 50
Ди јаг но за и ле че ње сеп тич ног шо ка 20 30
Ди јаг но за и ле че ње не у ро ге ног шо ка 10 10
Ди јаг но за и ле че ње акут ног пан кре а ти ти са 20 20
Ме ха нич ка вен ти ла ци ја плу ћа и ус по ста вља ње раз ли чи тих 
вен ти ла ци о них об ли ка 50 50

Не ин ва зив на ме ха нич ка вен ти ла ци ја 30 30
Од ви ка ва ње бо ле сни ка од вен ти ла то ра 50 50
Ди јаг но за и ле че ње АРДС-а 10 5
Ди јаг но за и ле че ње МОДС-а 20 20
Ин тен зив но ле че ње бо ле сни ка са ква дри пле ги јом 5 5

Утвр ђи ва ње мо жда не смр ти Фа кул та-
тив но  –

2  Ме сто обу ке: Ме та бо лич ка је ди ни ца Ур гент ног цен тра КЦС и дру гим ме та бо-
лич ким је ди ни ца ма кли нич ких цен та ра (где по сто је усло ви за еду ка ци ју)
Тра ја ње обу ке: 1 ме сец
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ле че ње не ре гу ли са не ше ћер не бо ле сти и акут них ком пли ка ци ја 20 20
Ле че ње по ре ме ћа ја аци до-ба зног ста ња 20 20
Ле че ње акут них ен до кри них по ре ме ћа ја 5 5
3  Ме сто обу ке: Је ди ни ца инт  ле че ња Ин сти ту та за КВБ КЦС и Је ди ни ца инт  ле че-
ње Ин сти ту та за КВБ Де ди ње
Тра ја ње обу ке: 2 ме се ца   
ВЕ ШТИ НА Аси сти ра Из во ди
Ле че ње бо ле сни ка са акут ном кар ди о ва ску лар ном сла бо шћу 50 50
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње ва ску лар ног бо ле сни ка 50 50
По сто пе ра тив но ин тен зив но ле че ње кар ди о хи рур шког бо ле-
сни ка 10 5

23. Ото ри но ла рин го ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Осно ве и циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја ото ри но ла рин го ло ги је је ор га ни зо ва ни и 
стан дар ди зо ва ни про цес по сле ди плом ског обра зо ва ња то ком ко-
га док тор ме ди ци не сти че те о риј ска и прак тич на зна ња из обла сти 
ото ри но ла рин го ло ги је, срод них ме ди цин ских ди сци пли на и ме-
ди ци не уоп ште, ко ја омо гу ћа ва ју да као спе ци ја ли ста ком пе тент-
но и успе шно са мо стал но збри ња ва ве ћи ну бо ле сни ка са акут ним 
и хро нич ним по ре ме ћа ји ма и бо ле сти ма ото ри но ла рин го ло шког 
под руч ја, а да се у свим оста лим слу ча је ви ма до вољ но си гур но 
сна ла зи у ди јаг но сти ци да би бо ле сни ке пра во вре ме но упу тио на 
од го ва ра ју ће ме сто на ле че ње. Збри ња ва ње под ра зу ме ва при ме-
ну нај ви ших стан дар да у ди јаг но сти ци, ле че њу, ре ха би ли та ци ји и 
пре вен ци ји обо ље ња. Спе ци ја ли ста ото ри но ла рин го ло ги је оспо со-
бљен је и за пла ни ра ње и из во ђе ње струч них про је ка та, схва та нео-
п ход ност кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је уз им пле мен та ци ју 
свих но вих на уч них и тех но ло шких са зна ња, а та ко ђе сти че осно ву 
да сво ја зна ња, ве шти не и ис ку ства пре но си мла дим ко ле га ма.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја ото ри но ла рин го ло ги је тра је че ти ри го ди не 
(уз мо гућ ност про ду жа ва ња у слу ча ју не до вољ ног успе ха кан ди-
да та, а на пред лог мен то ра) за ко је вре ме је ће се оба ви ти ком пле-
тан про грам сти ца ња зна ња и ве шти на у ква ли те ту и оби му ко ји 
од го ва ра ју европ ским стан дар ди ма. Под че ти ри го ди не спе ци ја ли-
за ци је под ра зу ме ва се 48 ме се ци, у шта су укљу че ни и го ди шњи 
од мо ри ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји у скла ду са за ко ном. Спе ци ја-
ли за ци ја под ра зу ме ва це ло днев ни ан га жман и не мо же се оба вља-
ти уз дру ги по сао исто вре ме но. ОРЛ спе ци ја ли сти ко ји же ле да 
се уса вр ше из ужих здрав стве них ОРЛ спе ци ја ли за ци ја мо гу на-
ста ви ти суп спе ци ја ли стич ко шко ло ва ње не по сред но у про ду жет ку 
основ не спе ци ја ли за ци је или ка сни је. Суб спе ци ја ли за ци је ото ри-
но ла рин го ло ги је су из обла сти ауди о ло ги је, фо ни ја три је и ри но а-
лер го ло ги је и тра ју по 2 го ди не.

Струк ту ру че тво ро го ди шњег спе ци ја ли стич ког ста жа ото ри-
но ла рин го ло ги је чи не:

1. Ото ри но ла рин го ло ги ја  – 32 ме се ца,
2. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја  – 1 ме сец,
3. Не у ро хи рур ги ја  – 2 ме се ца,
4. Оп шта хи рур ги ја  – 3 ме се ца,
5. Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја  – 1 ме сец.
6. Дво се ме страл на на ста ва  – 9 ме се ци,
По пра ви лу, све че ти ри го ди не спе ци ја ли за ци је, оба вља ју се 

на кли ни ка ма ме ди цин ских фа кул те та, а нај ма ње 12 ме се ци ото-
ри но ла рин го ло ги је (од укуп но 32 ме се ца) и ком плет на дво се ме-
страл на на ста ва (9 ме се ци). Део спе ци ја ли стич ког ста жа мо же се 
оба вља ти и у за то ква ли фи ко ва ним ото ри но ла рин го ло шким уста-
но ва ма ко је има ју ОРЛ ста ци о нар, али стрикт но по овом про гра му 
и под ру ко вод ством мен то ра име но ва них од стра не овла шће них 
ор га на пре ма ва же ћим кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма.

Про грам про ве ре зна ња

Спе ци ја ли за ци ја ото ри но ла рин го ло ги је се оба вља по тач но 
утвр ђе ном про гра му, у мен тор ском си сте му, уз усме ре ност на ин-
ди ви ду ал ни рад са сва ким ле ка ром на спе ци ја ли за ци ји и уз стал ну 
про ве ру сте че ног зна ња, ор га ни зо ва ни си стем ко ло кви ју ма и за вр-
шни спе ци ја ли стич ки ис пит.

То ком дво се ме страл не на ста ве оба ви ће се нај ма ње два ко ло-
кви ју ма:

1. При ме ње не ба зич не на у ке (ана то ми ја, фи зи о ло ги ја, хи сто-
ло ги ја, па то ло шка ана то ми ја) у ОРЛ ре ги је (уво, нос, па ра на зал не 
шу пљи не, усна ду пља, фа ринкс, ла ринкс, врат, тра хе о брон хал но 
ста бло, езо фа гус).

2. Кли нич ка па то ло ги ја ОРЛ ре ги је: ото ло ги ја, ауди о ло ги ја, ри-
но ло ги ја и ри но а лер ги о ло ги ја, фа рин го ло ги ја, ла рин го ло ги ја, тра хе-
о брон хо е зо фа го ло ги ја. Овај се ко ло кви јум мо же по ла га ти у два де ла.

Пред ис пит ни ко ло кви јум из ото ри но ла рин го ло ги је кан ди-
дат по ла же нај ка сни је ме сец да на пред ис пит пред дво чла ном 



ко ми си јом на став ни ка ОРЛ ка те дре и са сто ји се у де таљ ној про ве-
ри те о риј ских зна ња кан ди да та.

По за вр шет ку оба ве зног спе ци ја ли стич ког ста жа, кан ди дат, 
ко ји је од стра не мен то ра оце њен да има нео п ход но по треб но те-
о риј ско и прак тич но зна ње и ако је по ло жио пред ви ђе не ко ло кви-
ју ме, при сту па по ла га њу за вр шног ис пи та пред овла шће ном ко ми-
си јом.

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма

I/1 Оториноларингологија – 32 месеца

1. Ото ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
2. Ото ми кро ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
3. Чи та ње RTG сни ма ка (стан дард ни, CT и MR) тем по рал не 

ко сти
гле да 5 ту ма чи 50
4. То нал на ли ми нар на ауди о ме три ја
гле да 5 ту ма чи 50
5. Су пра ли ми нар на ауди о ме три ја
гле да 5 ту ма чи 50
6. Го вор на ауди о ме три ја
гле да 5 ту ма чи 5
7. Тим па но ме три ја
гле да 5 ту ма чи 50
8. Sta pe di us ре флекс
гле да 5 ту ма чи 50
9. Аку ме триј ски те сто ви
гле да 5 из во ди 50
10. Ка ло рич ни тест
гле да 5 ту ма чи 50
11. Кли нич ко ис пи ти ва ње ве сти бу лар ног апа ра та (те сто ви 

ор то ста ти ке и ди на мо ста ти ке)
гле да 10 из во ди 100
12. Сир ме ров тест
гле да 2 ту ма чи 2
13. Елек тро гу сто ме три ја
гле да 2 ту ма чи 2
14. BE RA
гле да 5
15. Ото а ку стич ка еми си ја
гле да 5
16. Елек тро ни стаг мо гра фи ја
гле да 10 ту ма чи 10
17. Од ре ђи ва ње слу шних апа ра та
гле да 10 из во ди 5
18. Ре ха би ли та ци ја на глу во сти код де це
гле да 10
19. Ре ха би ли та ци ја на глу во сти код од ра слих
гле да 10
20. Ис пи ра ње ува
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
21. Ис пи ра ње це ру ме на
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
22. Би оп си ја про ме не у уву и зву ко во ду
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
23. Екс трак ци ја стра них те ла зву ко во да
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
24. Об ра да ра на аури ку ле и окол них струк ту ра
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
25. Па ра цен те за
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
26. Ин сер ци ја вен ти ла ци о них цев чи ца
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
27. Ан тро то ми ја
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
28. Ма сто и дек то ми ја
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
29. Ми рин го пла сти ка
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
30. Опе ра ци ја ег зо сто за и бе ниг них ту мо ра
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2

31. Опе ра ци ја пре а у ри ку лар них фи сту ла
гле да 2 аси сти ра 2
32. Опе ра ци ја кон ге ни тал них ано ма ли ја спо ља шњег и сред-

њег ува
гле да 2 аси сти ра 2
33. Ола по ста за
гле да 2 аси сти ра 5
34. Тим па но пла сти ка
гле да 5 аси сти ра 20
35. Ра ди кал на тре па на ци ја тем по рал не ко сти
гле да 2 аси сти ра 2
36. Опе ра ци ја ен до кра ни јал них и екс тра кра ни јал них ото ге-

них ком пли ка ци ја
гле да 2 аси сти ра 2
37. Опе ра ци ја ото скле ро зе
гле да 5 аси сти ра 5
38. Де ком пре си ја фа ци јал ног нер ва
гле да 2 аси сти ра 2
39. Опе ра ци је ма лиг них ту мо ра спо ља шњег ува
гле да 2 аси сти ра 5 из во ди 5
40. Опе ра ци је ма лиг них ту мо ра сред њег ува
гле да 2 аси сти ра 2
41. Уград ња ко хле ар ног им план та
гле да 2
42. Ла би рин тек то ми ја
гле да 1
43. Ре сек ци ја ве сти бу лар ног нер ва
гле да 1
44. Опе ра ци је не у ри но ма пон то це ре бе лар ног угла
гле да 1

I/2 Ринологија и риноалергологија

45. Опе ра ци је гло мус ту мо ра
гле да 1
46. Ри но ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
47. Зад ња ри но ско пи ја
гле да 5 из во ди 50
48. Ен до ско пи ја но са, епи фа рин го ско пи ја
гле да 5 аси сти ра 10 из во ди 10
49. Чи та ње ра ди граф ских сни ма ка (стан дард ни, CT и MR) 

на зо-па ра на зал них
гле да 5 ту ма чи 10
50. Ол фак то ме три ја
гле да 5 из во ди 5
51. Би оп си ја ту мор ских про ме на но са и па ра на зал них шу-

пљи на
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
52. Ку та ни prick тест на ин ха ла ци о не алер ге не
гле да 5 аси сти ра 10 из во ди 10
53. На зал ни про во ка тив ни те сто ви
гле да 2
54. Аку стич ка ри но ме три ја, ри но ма но ме три ја
гле да 5 из во ди 5
55. Збри ња ва ње ра на у пре де лу но са и ли ца
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
56. Ин ци зи ја хе ма то ма и ап сце са сеп ту ма
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
57. За у ста вља ње епи стак се ка у те ри за ци јом
гле да 5 аси сти ра 10 из во ди 10
58. Пред ња там по на да но са
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
59. Зад ња там по на да но са
гле да 3 аси сти ра 3 из во ди 3
60. Ре по зи ци ја но сних ко сти ју
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
61. Стра на те ла но са
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
62. Сеп то пла сти ка
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
63. Ен до на зал на по ли пек то ми ја
гле да 5 аси сти ра 10
64. Екс ци зи ја ма њих про ме на на ли цу и но су уз ре кон струк-

ци ју де фек та
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5



65. Му ко то ми ја но сне шкољ ке
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 1
66. Тре па на ци ја мак си лар ног си ну са  – Cald well Luc
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 1
67. Ре сек ци ја ма њих ту мо ра но са и ли ца
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
68. UZ па ра на зал них шу пљи на
гле да 5 из во ди 5
69. Ри но сеп топлса ти ка
гле да 5 аси сти ра 10
70. Функ ци о нал на ен до скоп ска хи рур ги ја си ну са
гле да 5 аси сти ра 5
71. Ла те рал на ри но то ми ја
гле да 2 аси сти ра 2
72. Осте о пла стич не опе ра ци је фрон тал ног си ну са
гле да 2 аси сти ра 2
73. Ет мо и дек то ми је (ен до на зал не и екс тра на зал не)
гле да 2 аси сти ра 2
74. Опе ра ци је сфе но ид ног си ну са
гле да 2 аси сти ра 2
75. Опе ра ци је ма лиг них ту мо ра мак си ле (мак си лек то ми ја)
гле да 2 аси сти ра 2
76. Опе ра ци ја ту мо ра па ра на зал них шу пљи на
гле да 2 аси сти ра 2
77. Опе ра ци је ри но фи ме
гле да 1 аси сти ра 1
78. Збри ња ва ње по вре да ли ца Le Fort
гле да 2 аси сти ра 2
79. Збри ња ва ње фрон то ет мо ид них по вре да
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
80. Ри дло ва опе ра ци ја фрон тал ног си ну са
гле да 1 аси сти ра 1
81. За тва ра ње на зо ли кво ре је
гле да 1 аси сти ра 1
82. Опе ра ци је озе не
гле да 1

I/3 Фарингологија

83. Оро фа рин го ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
84. Ра ди о ло шка ( CT, MR) ди јаг но сти ка фа ринк са
гле да 5 ту ма чи 10
85. Ен до скоп ска ди јаг но сти ка фа ринк са
гле да 5 из во ди 10
86. Ди јаг но сти ка по ре ме ћа ја ак та гу та ња
гле да 5 ту ма чи 5
87. Збри ња ва ње по вре да фа ринк са
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 2
88. Би оп си ја ту мор ских про ме на усне ду пље и фа ринк са
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
89. Сцин ти гра фи ја пљу вач них жле зда
гле да 2
90. Си а ло гра фи ја
гле да 2
91. Збри ња ва ње по вре да усне ду пље
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
92. Екс трак ци ја стра них те ла усне ду пље и ждре ла
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
93. Ин ци зи ја пе ри тон зи лар ног ап сце са, ре тро фа рин ге ал ног 

ап сце са
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 5
94. Тон зи лек то ми ја у ло кал ној ане сте зи ји
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 20
95. Тон зи лек то ми ја у оп штој ане сте зи ји
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 50
96. Аде но и дек то ми ја
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 50
97. Збри ња ва ње кр ва ре ња на кон тон зи лек то ми је
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 2
98. Екс тир па ци ја под ви лич не пљу вач не жле зде
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 2
99. Опе ра ци ја ту мо ра усне ду пље и фа ринк са
гле да 10 аси сти ра 10

100. Опе ра ци ја ју ве нил ног фи бро ма
гле да 1
101. Ра ди о ло шка ди јаг но сти ка и ем бо ли за ци ја ју ве нил ног 

ан ги о фи бро ма
гле да 1
102. Опе ра ци ја ма лиг ног ту мо ра усне ду пље
гле да 2 аси сти ра 2
103. Опе ра ци ја ма лиг ног ту мо ра је зи ка
гле да 2 аси сти ра 2
104. Опе ра ци ја ма лиг ног ту мо ра оро фа ринк са
гле да 2 аси сти ра 2
105. Опе ра ци ја ту мо ра па ра фа ринк са
гле да 1 аси сти ра 1
106. Опе ра ци ја ту мо ра ре тро фа ринк са
гле да 1 аси сти ра 1
107. Опе ра ци ја ап сце са и флег мо не па ра фа ринк са, ре тро фа-

ринк са
гле да 2 аси сти ра 2
108. Опе ра ци је ту мо ра пљу вач них жле зда
гле да 2 аси сти ра 2
109. Па ро ти дек то ми ја
гле да 2 аси сти ра 2
110. Опе ра ци ја аха ла зи је кри ко фа рин ге ал ног сфинг те ра
гле да 1
111. Опе ра ци је пул зи о них ди вер ти ку ла хи по фа ринк са
гле да 1
112. Опе ра ци је рас це па усне, неп ца
гле да 1

I/4 Ларингологија и трахеобронхоезофагологија

113. Ин ди рект на ла рин го ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
114. Ди рект на ла рин го ско пи ја
гле да 10 из во ди 10
115. Ди рект на ла рин го ми кро ско пи ја
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 10
117. Ин ту ба ци ја
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 10
118. Ен до скоп ска ди јаг но сти ка ла ринк са и хи по фа ринк са
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 10
119. Ра ди о ло шка ди јаг но сти ка (то мо грам ла ринк са, CT и MR)
гле да 10 ту ма чи 20
120. Би оп си ја про ме на у ла ринк су у ин ди рект ној ла рин го ско-

пи ји, у директној ла рин го ми кро ско пи ји
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 10
121. Стро бо ско пи ја
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
122. Фо ни ја триј ски те сто ви про це не ква ли те та гла са
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
123. Ул тра звук вра та
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
124. Фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја гла са и го во ра
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
125. Опе ра ци ја кон ге ни тал них мал фор ма ци ја ла ринк са (ла-

рин го ке ле, мем бра не, ци сте, ла рин го ма ла ци је)
гле да 2 аси сти ра 2
126. Опе ра ци ја псе у до ту мо ра и бе ниг них ту мо ра ла ринк са у 

ди рект ној ла рин го ми кро ско пи ји
гле да 10 аси сти ра 10 из во ди 10
127. Екс трак ци ја стра них те ла ла ринк са
гле да 2 аси сти ра 2 из во ди 2
128. Опе ра ци ја ме ди јал не ци сте вра та
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 2
129. Опе ра ци ја ла те рал не ци сте вра та
гле да 5 аси сти ра 5
130. Екс тир па ци ја лим фних чво ро ва вра та
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 2
131. Ин ци зи је ап сце са и флег ми на вра та и по да усне ду пље
гле да 2 аси сти ра 2
132. Хи рур шко збри ња ва ње те жих по вре да ла ринк са
гле да 2 аси сти ра 2
133. Збри ња ва ње по вре да вра та
гле да 2 аси сти ра 2



134. Опе ра ци ја уни ла те рал них и би ла те рал них па ре за ре ку-
рен са

гле да 2 аси сти ра 2
135. Опе ра ци је ла рин го ке ле
гле да 1 аси сти ра 1
136. То тал на ла рин гек то ми ја
гле да 10 аси сти ра 20
137. Функ ци о нал на хи рур ги ја ма лиг них ту мо ра ла ринк са
гле да 10 аси сти ра 20
138. Ди сек ци је вра та
гле да 10 аси сти ра 20
139. Ре кон струк ци је ве ли ких де фе ка та ли ца и вра та
гле да 5 аси сти ра 5
140. Пар ци јал не фа рин гек то ми је
гле да 5 аси сти ра 5
141. То тал не фа рин го ла рин гек то ми је
гле да 10 аси сти ра 20
142. Хе ми ти ре о и дек то ми ја
гле да 2 аси сти ра 2
143. То тал на ти ре о и дек то ми ја
гле да 2 аси сти ра 2
144. Опе ра ци је ту мо ра вра та
гле да 2 аси сти ра 2
145. Ла те ро фик са ци ја гла сни ца
гле да 2 аси сти ра 2
146. Хи рур шка ко рек ци ја гла сни ца код уни ла те рал них па ре за 

ре ку рен са
гле да 2 аси сти ра 2
147. Уград ња во кал них про те за
гле да 5 аси сти ра 5
148. Де ка нил ман и су ту ра тра хе о сто ме
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
149. Про ме на тра хе ал не ка ни ле
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
150. Ла рин го тра хе о брон хо ско пи ја
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 10
151. Езо фа го ско пи ја ди јаг но стич ка (ко ро зив на оште ће ња, за-

па ље ња, ту мо ри, фи сту ле)
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
152. Езо фа го ско пи ја те ра пиј ска (стра на те ла)
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
153. Бу жи ра ње јед ња ка
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
154. Ен до скоп ска ди јаг но сти ка ак та гу та ња
гле да 5 аси сти ра 5
155. Ренд ген ди јаг но сти ка по ре ме ћа ја гу та ња и па са жа јед-

ња ка
гле да 5 ту ма чи 5
156. Га стро сто ми ја
гле да 2 аси сти ра 2
157. Екс трак ци ја стра ног те ла тра хе о брон хал ног ста бла
гле да 2 аси сти ра 2
158. Пла си ра ње на зо га стрич не сон де
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
159. Тра хе о сто ми ја (хи рур шка и ур гент на)
гле да 5 аси сти ра 5 из во ди 5
160. Опе ра ци је сте но за тра хе је
гле да 2 аси сти ра 2
161. Опе ра ци је ту мо ра врат ног де ла тра хе је
гле да 1 аси сти ра 1
162. Опе ра ци је сте но за ла ринк са
гле да 2 аси сти ра 2

II област: Максилофацијална хирургија – 1 месец

1. Ре по зи ци ја и имо би ли за ци ја фрак ту ре ман ди бу ле
аси сти ра: 2
2. Ре по зи ци ја и имо би ли за ци ја фрак ту ре мак си ле
аси сти ра: 2

III област: Неурохирургија – 1 месец

1. На тив на не у ро ра ди о ло шка ис пи ти ва ња (ин ди ка ци је и ту-
ма че ње на ла за)

гле да: 10 аси сти ра: 10
2. Ми је ло гра фи ја (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
гле да: 5
3. CT (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
гле да: 15 аси сти ра: 15
4. NMR (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
гле да: 7 аси сти ра: 7
5. Сцин ти гра фи ја мо зга (ин ди ка ци је и ту ма че ње на ла за)
гле да: 10
6. Ул тра звуч ни пре глед гла ве
гле да: 10 аси сти ра: 10
7. EEG (осо бе но сти из во ђе ња и ту ма че ња у раз вој ном пе ри о ду)
гле да: 5
8. Об ра да ра на по гла ви не
гле да: 10 аси сти ра: 30
9. Ту мо ри PCU
гле да: 10 аси сти ра: 13
10. Тран сфе но и дал на опе ра ци ја ту мо ра хи по фи зе
гле да: 10 аси сти ра: 10
11. Ту мо ри ба зе ло ба ње (пред њи при ступ)
гле да: 10 аси сти ра: 10
12. Кра ни о то ми ја
аси сти ра: 2
13. Тре па на ци ја ло ба ње
аси сти ра: 2

IV област: Општа хирургија за ОРЛ – 3 месеца

1. Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја
из во ди: 10
2. Ве штач ко ди са ње  – ма ну ел не и ин су фла ци о не ме то де
из во ди: 10
3. То тал на ти ре о и дек то ми ја са иден ти фи ка ци јом n. Re ku ren sa
аси сти ра: 2
4. Па ра ти ре о и дек то ми ја
аси сти ра: 2
5. Су ту ра пер фо ра ци је јед ња ка
аси сти ра: 2
6. Ди вер ти ку лек то ми ја и ко ри ко ми о то ми ја
гле да: 3
7. Ра ди кал на опе ра ци ја Ca кар ди је
гле да: 5
8. Ра ди кал на опе ра ци ја Ca јед ња ка
гле да: 5
9. Ре кон струк ци ја јед ња ка
гле да: 5
10. Ско пи ја и гра фи ја груд ног ко ша
из во ди. 5
11. Об ра да ла це ро кон ту зних ра на
из во ди: 10
12. Шав ма њих крв них су до ва због по вре де
аси сти ра: 2
13. Тех ни ка ар те фи ци јал не вен ти ла ци је
гле да: 5
14. Уво ђе ње на зо га стрич не сон де
гле да: 1 аси сти ра: 3
15. Об ра да ра не на ли цу
из во ди: 5
16. Хи рур шко ле че ње ин фек ци ја на вра ту
из во ди: 2
17. Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
гле да: 20 аси сти ра: 20
18. Збри ња ва ње гној них ин фек ци ја ша ке
из во ди: 5

V област: Пластична и реконструктивна хирургија за ОРЛ
– 1 месец

1. Ко рек ци ја ото по ста зе
гле да: 30 аси сти ра: 20
2. Ма ње ко рек тив не опе ра ци је ка па ка, но са, усни и аури ку ла
гле да: 30 аси сти ра: 20
3. Хи рур шко ле че ње де ку би тал них ул це ра
гле да: 15 аси сти ра: 10



4. Цир кум за ци ја и фре ну ло то ми ја
гле да: 15 аси сти ра: 10
5. Ри но пла сти ка
гле да: 24 аси сти ра: 20
6. Узи ма ње тран сплан та та
из во ди: 3
7. Ре кон струк ци је ко же
аси сти ра: 5
8. Трет ман опе ко ти на
из во ди: 4

Про грам те о риј ске на ста ве пре ма обла сти ма

Општи део

1. Ме ди цин ска до ку мен та ци ја у ОРЛ  – при пре ма бо ле сни ка 
за опе ра ци ју

2. Кли нич ка кла си фи ка ци ја ма лиг них ту мо ра по TNM си сте му
3. Спе ци фич но сти би оп си је у ОРЛ

Отологија

1. Кли нич ка ана то ми ја ува
2. Кон ге ни тал не мал фор ма ци је ува
3. По вре де ува и фрак ту ре тем по рал не ко сти
4. Акут на за па ље ња сред њег и уну тра шњег ува-ото ан три тис, 

ма сто и ди тис и ла би рин ти тис
5. Се кре тор ни оти тис ме диа
6. Хро нич ни за па љен ски про це си сред њег ува
7. Акут на на глу вост и глу во ћа
8. Ком пли ка ци је за па ље ња сред њег ува
9. Ото скле ро за
10. Па ра ли зе нер ву са фа ци а ли са
11. Хи рур ги ја уну тра шњег слу шног ход ни ка  –вр то гла ви це и 

ту мо ри ста то а ку сти ку са
12. Ту мо ри спољ њег и сред њег ува
13. Ма сто и дек то ми ја, тим па но пла сти ка – не га опе ри са ног ува
14. CT и MR ди јаг но сти ка у ОРЛ

Аудиологија

1. Фи зи о ло ги ја слу ха и рав но те же
2. Осно ви ауди о ло ги је
3. Ото не у ро ло шка ди јаг но сти ка
4. Ис пи ти ва ње и ве шта че ње слу ха
5. Ауди о ло шка ре ха би ли та ци ја
6. Ауди о ло шка ди фе рен ци јал на ди јаг но за јед но стра них 

оште ће ња слу ха
7. Осно ви ве сти бу ло ло ги је
8. Екс пер ти за ве сти бу лар них по ре ме ћа ја
9. Објек тив но ис пи ти ва ње слу ха
10. Про фе си о нал на и ток сич ка оште ће ња слу ха

Ринологија

1. Кли нич ка ана то ми ја и фи зи о ло ги ја но са и па ра на зал них 
шу пљи на

2. По вре де но са
3. Де ви ја ци је и де фор ма ци је но сне пре гра де и но сне пи ра-

ми де
4. Сеп то ри но пла сти ка
5. По вре де мак си ло фа ци јал ног ма си ва
6. По вре де фрон то ет мо и дал не ре ги је
7. Акут на и хро нич на за па ље ња слу зо ко же но са
8. Акут на и хро нич на за па ље ња па ра на зал них си ну са
9. Ри но си ну со ге не ком пли ка ци је
10. Алер гиј ске и иму но ло шке ма ни фе ста ци је у ОРЛ
11. Но сно си ну сна по ли по за
12. Ту мо ри но са
13. Ту мо ри па ра на зал них си ну са
14. Хи рур ги ја па ра на зал них си ну са

Фарингологија

1. Кли нич ка ана то ми ја и фи зи о ло ги ја фа ринк са
2. По вре де усне ду пље и ждре ла

3. За па љен ски про це си фа ринк са и тон зи ла
4. Тон зи лар ни про блем
5. За па љен ски про це си пљу вач них жле зда
6. Ту мо ри пљу вач них жле зда
7. Ту мо ри епи фа ринк са
8. Ту мо ри ме зо фа ринк са
9. Па ра фа рин ге ал ни ту мо ри
10. Ту мо ри усне ду пље

Ларингологија и врат

1. Кли нич ка ана то ми ја ла ринк са
2. Кли нич ка фи зи о ло ги ја ла ринк са
3. Кон ге ни тал не мал фор ма ци је ла ринк са
4. По вре де ла ринк са и вра та
5. Сте но зе ла ринк са
6. Акут на и хро нич на за па ље ња ла ринк са
7. Бе ниг ни ту мо ри ла ринк са
8. Пре кан це ро зна ста ња ла ринк са
9. Оп шти про бле ми ма лиг них ту мо ра ла ринк са
10. Ме то де ис пи ти ва ња ло ка ли за ци је и про ши ре но сти ма лиг-

них ту мо ра ла ринк са
11. Те ра пиј ски про то кол ле че ња ма лиг них ту мо ра ла ринк са
12. Хи рур шке ме то де ле че ња ма лиг них ту мо ра ла ринк са
13. Лим фни си стем вра та и лим фа де но па ти ја
14. Ди фе рен ци јал на ди јаг но за из ра шта ја на вра ту
15. Ле че ње ре ги о нал них ме та ста за ма лиг но ма ОРЛ под руч ја

Трахеобронхологија и бронхоезофагологија

1. Стра на те ла до њих ди сај них пу те ва
2. Ко ро зив не по вре де аеро ди ге стив них пу те ва
3. Стра на те ла јед ња ка
4. По вре де јед ња ка и ком пли ка ци је

Фонијатрија

1. Осно ви фо ни ја три је
2. Ме то де пре гле да у фо ни ја три ји
3. Ор ган ска оште ће ња гла са
4. Функ ци о нал на оште ће ња гла са
5. Про фе си о нал на дис фо ни ја
6. По ре ме ћа ји го во ра
7. Ле че ње дис фо ни ја и по ре ме ћа ја го во ра
8. Оце на рад не спо соб но сти у фо ни ја три ји
9. Рас це пи усне и неп ца  – фо ни ја триј ски аспект

Пластична и реконструктивна хирургија у ОРЛ

1. Основ ни прин ци пи пла стич не и ре кон струк тив не хи рур ги-
је у ОРЛ

2. Ре кон струк ци је де фе ка та ко же и ме ких тки ва ли ца
3. Ре кон струк ци ја фи сту ла ждре ла
4. Ла сер ска хи рур ги ја у ОРЛ

Анестезија и реанимација у ОРЛ

1. Ане сте зи ја у ОРЛ
2. Ре а ни ма ци ја и по сто пе ра тив на не га бо ле сни ка
3. Акут на ре спи ра тор на ин су фи ци јен ци ја
4. Кр ва ре ња у под руч ју гор њих аеро ди ге стив них пу те ва

Патохистолошка дијагностика у ОРЛ

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма
I област: Ото ри но ла рин го ло ги ја (32 ме се ца)
II Ото ло ги ја и ауди о ло ги ја
1. Ото ско пи ја
гле да 10
2. Ото ми кро ско пи ја
гле да 10 из во ди 500
3. Чи та ње RTG сни ма ка (стан дард ни, CT и MR) тем по рал не 

ко сти
гле да 5 ту ма чи 50



4. То нал на ли ми нар на ауди о ме три ја
гле да 5 ту ма чи 50
5. Су пра ли ми нар на ауди о ме три ја
гле да 5 ту ма чи 50

24. Оф тал мо ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ и на ме на спе ци ја ли за ци је оф тал мо ло ги је је обра зо ва ње 
ле ка ра у то ку ко га се сти чу те о риј ска и прак тич на зна ња из оф-
тал мо ло ги је, срод них ме ди цин ских гра на и ме ди ци не уоп ште ко ја 
омо гу ћу ју да ком пе тент но и успе шно са мо стал но збри ња ва ве ћи-
ну бо ле сни ка са акут ним и хро нич ним оф тал мо ло шким по ре ме ћа-
ји ма и бо ле сти ма ока.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја оф тал мо ло ги је тра је 4 го ди не.
Че тво ро го ди шња спе ци ја ли за ци ја оф тал мо ло ги је оба вља се 

по тач но утвр ђе ном про гра му, уз ре дов не про ве ре зна ња. За ор га-
ни за ци ју овог про це са, у окви ру де фи ни са не ше ме, од го во ран је 
мен тор.

По пра ви лу, све 4 го ди не спе ци ја ли за ци је оба вља ју се на кли-
ни ка ма ме ди цин ских фа кул те та.

Пр ва го ди на спе ци ја ли за ци је мо же се оба ви ти и у за то ква-
ли фи ко ва ним и оспо со бље ним ван кли нич ким оф тал мо ло шким 
уста но ва ма, али стрикт но по истом овом пла ну и про гра му и под 
ру ко вод ством мен то ра име но ва них у скла ду са стро гим кри те ри ју-
ми ма и ви со ким стан дар ди ма.

Кон ти ну и ра на про ве ра зна ња

Од по чет ка спе ци ја ли за ци је до ње ног кра ја оба вља се пе-
дант на и до след на кон ти ну и ра на про ве ра сте че ног зна ња, у скла ду 
са овим про гра мом.

Ко ло кви ју ми су:
1. Оч ни кап ци, су зни апа рат и ор би та.
2. Ве жња ча, ро жња ча, бе о ња ча, по вре де пред њег сег мен та.
3. Оч но со чи во, уро ђе не ка та рак те, се нил не ка та рак те, оста-

ле ка та рак те, хи рур шко ле че ње ка та рак те, аphakia и pse u do ap ha kia.
4. Ду жи ца, ци ли јар но те ло и хо ро и деа, за па ље ња увее, ту мо-

ри увее.
5. Гла у ком, вид ни жи вац, не у ро оф тал мо ло ги ја.
6. Ви тре о ре ти нал на обо ље ња, абла ци ја ре ти не, хи рур ги ја 

зад њег сег мен та, по вре де зад њег сег мен та.
7. Me di cal re ti na, re ti no pat hia di a be ti ca, си стем ске бо ле сти и око.
8. Деч ја оф тал мо ло ги ја, на след не бо ле сти, re ti no pat hia pre ma-

tu ro rum, пре вен ци ја аmbliopie ам бли о пи је, ре ти но бла стом.

Спи сак ве шти на ко је је оба ве зно са вла да ти  
у то ку спе ци ја ли за ци је, по го ди на ма

I година

 – узи ма ње оф тал мо ло шке анам не зе,
 – утвр ђи ва ње осе ћа ја све тла и од ре ђи ва ње про јек ци је,
 – од ре ђи ва ње оштри не ви да су бјек тив ним ме то дом на да љи ну,
 – од ре ђи ва ње оштри не ви да су бјек тив ним ме то дом на бли зи ну,
 – објек тив не ме то де за утвр ђи ва ње оштри не ви да,
 – од ре ђи ва ње оштри не ви да код за му ће них ме ди ја.
 – ма кро скоп ски пре глед пред њег сег мен та ока (фо ка ли зо ва но 

све тло, упо тре ба лу пе),
 – пре глед на би о ми кро ско пу,
 – те сто ви бо је ња ( flu o re scien, Ben gal-ro se),
 – Shir mer-ов тест,
 – вре ме пу ца ња су зног фил ма (bra ke up ti me),
 – ис пи ра ње су зних пу те ва,
 – ис пи ти ва ње осе тљи во сти ро жња че,
 – па хи ме три ја,
 – од ре ђи ва ње ду би не пред ње ко мо ре,
 – ис пи ти ва ње пу пи лар ног ре флек са.
 – Су бјек тив но од ре ђи ва ње ре фрак ци је,
 – објек тив но од ре ђи ва ње ре фрак ци је (ски ја ско пи ја, ре фрак-

то ме три ја),

 – ке ра то ме три ја
 – фо ко ме тар,
 – ко рек ци ја ре фрак ци о них ано ма ли ја ко рек ци о ним ста кли ма.
 – Утвр ђи ва ње pun ctum pro xi mum
 – тест по кри ва ња и от кри ва ња (co ver-un co ver test)
 – утвр ђи ва ње ор то фо ри је, хе те ро фо ри је, хе те ро тро пи је
 – од ре ђи ва ње во де ћег ока
 – от кри ва ње ми кро стра би зма
 – при ме на Ma doh ци лин дра
 – тест дук ци је и вер зи је (ис пи ти ва ње мо ти ли те та)
 – од ре ђи ва ње ста ња кон вер ген ци је
 – ме ре ње угла ра зро ко сти
 – од ре ђи ва ње ди пло пи ја
 – од ре ђи ва ње фик са ци је
 – утвр ђи ва ње еле ме на та би но ку лар ног ви да
 – про ве ра сте рео-ви да
 – утвр ђи ва ње NRKK и ARKK.
 – Про ве ра ши ри не вид ног по ља и тра же ње ис па да у вид ном 

по љу (кон фрон та ци ја, сфер на пе ри ме три ја ки не тич ка и ста тич ка, 
кам пи ме три ја, Am sler-ова ре шет ка).

 – Од ре ђи ва ње оч ног при ти ска (ди ги тал но, им пре си о ни то но-
ме тар, апла на ци о на то но ме три ја)

 – днев на кри ва
 – то но гра фи ја
 – од ре ђи ва ње скле рал ног ри ги ди те та.
 – Ег зоф тал мо ме три ја ( Her tel).
 – Оф тал мо ско пи ја (ди рект на, ин ди рект на мо но ку лар на и би-

но ку лар на, упо тре ба лу па од 20 и од 90 D, Hru bu-ево ста кло).
 – Ди ја фа но ско пи ја (про све тља ва ње пред њег и зад њег сег-

мен та ока).
 – Го ни о ско пи ја
 – би о ми кро ско пи ја оч ног дна (уз упо тре бу кон такт ног ста кла 

са 3 огле да ла).
 – Тра же ње и утвр ђи ва ње ано ма ли ја ко лор ног ви да (се у до и зо-

хро мат ске та бли це, Farn sworth, Na gel-ов ано ма ло скоп)
 – Ди јаг но сти ка ин тра о ку лар них стра них те ла (на тив ни Rtg, 

ло ка ли за ци ја по мо ћу Com berg-ове про те зе).
 – Rtg сни ма ка, CT и NMR кра ни ју ма, ор би та и па ра на зал них 

шу пљи на.
 – Збри ња ва ње нај че шћих по вре да у ам бу лан ти (еро зи ја ро-

жња че, оphthalmia elec tri ca, com bu stio, gla u co ma)
 – укла ња ње стра них те ла ве жња че
 – ин стру мен тал но укла ња ње стра них те ла ро жња че на би о-

ми кро ско пу
 – хи рур шко збри ња ва ње ма њих по вр шних по вре да ко же и ве-

жња че у ам бу лант ној опе ра ци о ној са ли (уз аси стен ци ју)
 – ди јаг но сти ка нај че шћих хит них ста ња у ам бу лан ти (пер-

фо ра тив не и кон ту зи о не по вре де, акут ни гла у ком, акут ни пред њи 
уве и тис, ва ску лар ни ин ци ден ти на оч ном дну)

 – Узи ма ње бри са са ка па ка, ве жња че и ро жња че.

II година

 – Ту ма че ње ERG, EMG, VEP и EOG, адап то ме три ја ( Gold-
man  – We e kers, ник то ме тар).

 – Про во ка ци о ни те сто ви код гла у ко ма.
 – Сон ди ра ње и бу жи ра ње су зних пу те ва (уз аси стен ци ју).
 – Ту ма че ње ехо граф ских и ан ги о граф ских на ла за
 – ту ма че ње Rtg, CT и NMR у сло же ни јим слу ча је ви ма.
 – Ком пју те ри зо ва на пе ри ме три ја (из во ђе ње и ту ма че ње на ла за)
 – HRT (из во ђе ње и ту ма че ње на ла за).
 – Фо то гра фи са ње про ме на на пред њем сег мен ту (ма кро скоп-

ски и фо то-спалт)
 – фо то гра фи са ње про ме на на оч ном дну (фун дус ка ме ра).
 – Екс ко хле а ци је ха ла ци о на
 – ин ци зи је ап сце са ка па ка
 – хи рур шка об ра да ма њих ра на на ве жња чи и на ко жи (у ам-

бу лант ној са ли, уз аси стен ци ју)
 – Да ва ње суп кон јунк ти вал них ин јек ци ја
 – Ди јаг но стич ки scra ping ро жња че.

III година

 – Ехо би о ме три ја, ехо гра фи ја ока и ор би те.
 – Флу о ре сце ин ска ан ги о ско пи ја, флу о ре сце ин ска ан ги о гра-

фи ја.



 – LFK пе ри фер них про ме на на оч ном дну
 – де ли мич но из во ђе ње пан фун дус фо то ко а гу ла ци је (под ди-

рект ним над зо ром).
 – LFK ин тер вен ци је на ду жи ци код гла у ко ма (под ди рект ним 

над зо ром)
 – YAG-ла сер кап су ло то ми ја (под ди рект ним над зо ром).
 – Од ре ђи ва ње, пре пи си ва ње и апли ка ци ја кон такт них со чи ва.
 – По ста вља ње ин ди ка ци ја и из во ђе ње ор топ тич ког и пле оп-

тич ког трет ма на.
 – За се ја ва ње ма те ри ја ла до би је ног бри сом на под ло гу
 – ин ку би ра ње бак те ри о ло шке кул ту ре на крв ном ага ру,
 – осно ви очи та ва ња ре зул та та на агар-пло чи,
 – по нов но за се ја ва ње ра ди до би ја ња ан ти би о гра ма
 – основ но ту ма че ње ан ти би о гра ма
 – пра вље ње пре па ра та за ци то ло шку ана ли зу по сле узи ма ња 

ма те ри ја ла scra ping-ом  – осно ви ми кро скоп ске ци то ло шке ди јаг-
но сти ке

 – основ на тех ни ка фик са ци је ма те ри ја ла до би је ног би оп си-
јом или опе ра ци јом

 – упо зна ва ње са тех ни ком пра вље ња трај них хи сто ло шких 
пре па ра та из па ра фин ског ка лу па

 – хи сто ло шка ди јаг но сти ка нај че шћих про ме на на ко жи и ве-
жња чи

 – хи сто ло ги ја ин тра о ку лар них ту мо ра.
 – Би оп си је про ме на на ко жи и ве жња чи
 – опе ра ци је ксан те ла зме
 – хи рур шко укла ња ње бе ниг них ле зи ја са ко же ка па ка
 – опе ра ци је пте ри ги ју ма (уз аси стен ци ју).

IV година

 – Хир  укла ња ње бе ниг них ле зи ја ка па ка 15
 – Абла ци ја пте ри ги ју ма са ауто тран сплан та ци јом ве жња че 3
 – Опе ра ци је стра би зма на пра вим ми ши ћи ма 3
 – Хир  укла ња ње ту мо ра ка па ка са пла сти ком ко же 5
 – Хир  укла ња ње ту мо ра кап ка са пла сти ком кап ка 2
 – Хир  ко рек ци ја по ло жа ја кап ка (ен тро пи јум, ек тро пи јум, la gophthal mus) 5
 – Cyclo kryoane mi sa tio, kryope xia re ti nae или kryoco a gu la tio ле зи ја у 
обла сти пред њег сег мен та 3

 – Екс трак ци ја кор не о скле рал них су ту ра под опер  ми кроск 5

Про грам те о риј ске еду ка ци је и про ве ре зна ња по го ди на ма
(дво се ме страл на те о риј ска на ста ва)

I део  – Увод у оф тал мо ло ги ју и ба зич на зна ња (In tro duc tion 
and Ba sic Sci en ce in Op htal mo logy)  – уме сто до са да шњег Iсеместра 
дво се ме страл не те о риј ске на ста ве.

Овај део те о риј ске на ста ве, у об ли ку пре да ва ња, се ми на ра и 
ди ску си ја, слу ша се, по уна пред утвр ђе ном пла ну, у то ку I или II 
го ди не спе ци ја ли за ци је. Те о риј ска на ста ва тре ба да об у хва ти ода-
бра на по гла вља из ана то ми је, ем бри о ло ги је, ре фрак ци је, би но ку-
лар ног ви да, иму но ло ги је, би о хе ми је, ге не ти ке, ми кро би о ло ги је, 
фар ма ко ло ги је и па то ло ги је, али и да до при не се сти ца њу основ-
них зна ња из: осно ва епи де ми о ло ги је не за ра зних бо ле сти, осно ва 
јав но здрав стве не оф тал мо ло ги је, осно ва ме ди цин ске ети ке (пре 
све га од но са пре ма оф тал мо ло шком бо ле сни ку и пре ма ко ле га ма), 
осно ва оф тал мо ло ги је за сно ва не на до ка зи ма, осно ва до бре кли-
нич ке прак се, осно ва до бре ис тра жи вач ке прак се, ети ке ис тра жи-
вач ког ра да у стру ци и пу бли ко ва њу ре зул та та, као и да упу ти спе-
ци ја ли зан те на уче ње из ли те ра ту ре (уз ко ри шће ње са вре ме них 
сред ста ва ко му ни ка ци је и да нас до ступ них ба за по да та ка).

II део  – Кли нич ка оф тал мо ло ги ја. Те о риј ска на ста ва тре ба да 
об у хва ти ода бра на по гла вља из свих обла сти кли нич ке оф тал мо-
ло ги је, пре вен ци је и ре ха би ли та ци је.

25. Дер ма то ве не ро ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из дер ма то ве не ро ло ги је је струч но обра зов-
ни про цес у то ку ко га спе ци ја ли зант до би ја те о рет ска и прак тич-
на зна ња из обла сти дер ма то ве не ро ло ги је ко ја га оспо со бља ва ју 
за са мо стал но ле че ње обо ле лих од ко жних и ве не рич них бо ле сти.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из дер ма то ве не ро ло ги је тра је 4 го ди не (48 
ме се ци)

 – Оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја и спе ци јал но сти од зна ча ја за 
дер ма то ве не ро ло ги ју 27 ме се ци

 – Спе ци јал на дер ма то ве не ро ло ги ја 21 ме сец

Про ве ра зна ња

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли стич ког ста жа

Зна ње и овла да ва ње про пи са ним ве шти на ма ко је спе ци ја ли-
зант сти че то ком ста жа про ве ра ва ју се трај ним струч ним над зо-
ром од стра не мен то ра и по вре ме ним ко ло кви ју ми ма. Ко ло кви ју-
ми мо гу би ти усме ни и пи сме ни (тест).

Зна ње се про ве ра ва при ка зи ва њем бо ле сни ка, при пре мом се-
ми на ра, ре фе ри са њем пре гле да ли те ра ту ре, уче шћем у струч ним 
ди ску си ја ма као и уче шћем у пи са њу струч них ра до ва.

То ком спе ци ја ли стич ког ста жа спе ци ја ли зант по ла же два ко-
ло кви ју ма и ра ди два се ми нар ска ра да.

I ко ло кви јум (дер ма то ло шка про пе дев ти ка и ур гент на ста ња 
у дер ма то ло ги ји) по ла же по сле 6 ме се ци од по чет ка ста жа.

II ко ло кви јум по сле за вр шет ка дво се ме страл не на ста ве. Ко-
ло кви јум ор га ни зу је и во ди глав ни мен тор. Два се ми нар ска ра да 
из обла сти спе ци јал не дер ма то ве не ро ло ги је спе ци ја ли зант пре зен-
ти ра на струч ним са стан ци ма ле ка ра дер ма то ве не ро ло га. Услов за 
на ста вак спе ци ја ли за ци је су успе шно по ло же ни ко ло кви ју ми и по-
зи тив на оце на глав ног мен то ра.

Про грам спе ци ја ли за ци је

Про грам спе ци ја ли за ци је из дер ма то ве не ро ло ги је об у хва та 
стаж из оп ште дер ма то ве не ро ло ги је (18 ме се ци), и стаж из спе ци-
јал не дер ма то ве не ро ло ги је (21 ме сец). Та ко ђе је пред ви ђе но да се 
у то ку спе ци ја ли за ци је оба ви спе ци ја ли стич ко кру же ње ко је об у-
хва та дру ге спе ци јал но сти ко је су од зна ча ја за дер ма то ве не ро ло-
ги ју (9 ме се ци).

Те о рет ска на ста ва (дво се ме страл на на ста ва из дер ма то ве не-
ро ло ги је) оба вља се у III го ди ни спе ци ја ли за ци је на уни вер зи тет-
ској кли ни ци, по утвр ђе ном про гра му ко ји је ба зи ран на са вре ме-
ним са зна њи ма из обла сти дер ма то ве не ро ло ги је и об у хва та: 

 – фи зи о ло ги ја, иму но ло ги ја и струк ту ра ко же
 – ба ри јер на функ ци ја ко же и ње на струк ту ра
 – хи сто па то ло ги ја ко жних обо ље ња
 – па то фи зи о ло ги ја ко жних обо ље ња
 – прин ци пи ди јаг но стич ких по сту па ка у дер ма то ве не ро ло ги ји
 – прин ци пи ло кал не дер ма то ло шке те ра пи је
 – прин ци пи си стем ске дер ма то ло шке те ра пи је 
 – ви ру сне и бак те риј ске бо ле сти ко же
 – дер ма то ло шка ми ко ло ги ја и па ра зи то ло ги ја
 – пол но пре но си ве бо ле сти
 – деч ја дер ма то ло ги ја
 – ге но дер ма то зе
 – алер гиј ске ко жне бо ле сти
 – ин фла ма тор не и ме та бо лич ке бо ле сти ко же
 – ауто и мун ске бо ле сти ко же
 – ту мо ри ко же и дер ма то ло шка он ко ло ги ја
 – ва ску лар не бо ле сти ко же 
 – фи зи кал на те ра пи ја и ра ди о те ра пи ја у дер ма то ве не ро ло ги ји 
 – дер ма то ло шка хи рур ги ја 
Пре да ва ња се одр жа ва ју ван рад ног вре ме на та ко да не ре ме-

те „кру же ње” спе ци ја ли за на та.

Оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја (18 ме се ци)

 – У окви ру ста жа из оп ште дер ма то ве не ро ло ги је спе ци ја-
ли зант про во ди 9 ме се ци на дер ма то ло шким оде ље њи ма у ра ду 
са хо спи та ли зо ва ним бо ле сни ци ма. Од то га 3 ме се ца под не по-
сред ним над зо ром мен то ра, а по том као са мо стал ни соб ни ле кар 
под над зо ром над ле жног спе ци ја ли сте. У то ку ста жа на оде ље њу 
спе ци ја ли зант сва ко днев но во ди нај ма ње 3 раз ли чи та бо ле сни ка. 
Узи ма анам не зу, опи су је дер ма то ло шки ста тус, кон тро ли ше ла бо-
ра то риј ске ана ли зе и дру ге ди јаг но стич ке про це ду ре, кон тро ли ше 



спро во ђе ње ло кал не и си стем ске те ра пи је, ста ра се о ин тер кли-
нич ким пре гле ди ма бо ле сни ка, ре фе ри ше на ви зи та ма, при су ству-
је кон зи ли јар ним пре гле ди ма и глав ним ви зи та ма. Упо зна је се са 
осно ва ма пси хо дер ма то ло ги је, ути ца јем дер ма то за на ква ли тет 
жи во та па ци јен та и ути цај пси хич ког ста ту са на ис ход ле че ња. На 
по ло ви ни ста жа спе ци ја ли зант се укљу чу је у де жур ства.

 – У дер ма то ло шкој ам бу лан ти спе ци ја ли зант про во ди 9 ме се-
ци. Пр ва 3 ме се ца под над зо ром мен то ра, а по сле са мо стал но под 
над зо ром над ле жног спе ци ја ли сте.У то ку ста жа у дер ма то ве не ро-
ло шкој ам бу лан ти спе ци ја ли зант пре гле да нај ма ње 50 бо ле сни ка 
не дељ но. Упо зна је се и овла да ва прин ци пи ма ди јаг но сти ке и ле-
че ња ам бу лант них дер ма то ло шких бо ле сни ка, и са во ђе њем ме ди-
цин ске до ку мен та ци је (бо ле снич ки кар то ни, пи са ње из ве шта ја). 

Оп шти део ста жа за дер ма то ве не ро ло ги ју (9 ме се ци)

Ин тер на ме ди ци на  – 2 ме се ца (ур гент на 1 ме сец; ре у ма то-
ло ги ја 1 ме сец)

Спе ци ја ли зант се упо зна је са ин тер ни стич ким при сту пом бо-
ле сни ку по себ но из обла сти ур гент них ин тер ни стич ких ста ња и ре-
у мат ских бо ле сти као и ту ма че њем ре зул та та би о хе миј ских, хе ма то-
ло шких, иму но ло шких ана ли за и дру гих на ла за (EKG, RTG, EHO)

Ин фек тив не бо ле сти  – 1 ме сец
Спе ци ја ли зант се упо зна је са прин ци пи ма ди јаг но сти ке, те-

ра пи је и пре вен ци је ин фек тив них бо ле сти по себ но из гру пе ви ру-
сних обо ље ња укљу чу ју ћи и AIDS.

Пла стич на хи рур ги ја  – 3 ме се ца
Спе ци ја ли зант се упо зна је и овла да ва дер ма то хи рур шким 

про це ду ра ма (при ме на ло кал не ин фил тра тив не и ре ги о нал не блок 
ане сте зи је, екс ци зи ја и ди рект на су ту ра на тру пу и екс тре ми те ти-
ма, ли цу, вра ту, ша ка ма и сто па ли ма, ду бо ка би оп си ја ко же, ин ци-
зи ја ку та них ап сце са).

Ми кро би о ло ги ја са дер ма то ло шком ми ко ло ги јом и иму
но ло ги ја  – 2 ме се ца

Спе ци ја ли зант се упо зна је са прин ци пи ма ла бо ра то риј ске, 
бак те ри о ло шке, ви ру со ло шке, па ра зи то ло шке и се ро ло шке ди јаг-
но сти ке дер ма то ло шких и ве не рич них обо ље ња. Об у ча ва за пра-
вил но узи ма ње узо ра ка: ко же, нок та, слу зо ко же, дла ка и при пре-
му на тив ног пре па ра та за ми ко ло шки пре глед. Овла да ва тех ни ком 
ми кро скоп ске ди јаг но сти ке гљи вич них обо ље ња. Упо зна је се са 
на чи ном кул ти ва ци је и иден ти фи ка ци је дер ма то фи та и ква сни ца. 

Пси хи ја три ја  – 15 да на
Спе ци ја ли зант се упо зна је са ди јаг но сти ком и ле че њем пси-

хич ких по ре ме ћа ја ко је су од по себ ног зна ча ја за пси хо дер ма то зе.
Ва ску лар на хи рур ги ја  – ан ги о ло ги ја (15 да на)
Упо зна ва ње основ них про це ду ра у ди јаг но сти ци обо ље ња 

ар те риј ског си сте ма до њих екс тре ми те та

Спе ци јал на дер ма то ве не ро ло ги ја (21 ме сец)

Де чи ја дер ма то ве не ро ло ги ја  – 4 ме се ца
Овла да ва ње спе ци фич ном про бле ма ти ком ди јаг но сти ке и те-

ра пи је дер ма то ве не ро ло шких обо ље ња у деч јем уз ра сту са по себ-
ним освр том на ге но дер ма то зе.

Ам бу лан та за бо ле сти ко је се пре но се пол ним пу тем  – 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант по ред ди јаг но сти ке и ле че ња ве не рич них обо-

ље ња упо зна је и спе ци фич ну ор га ни за ци ју ра да ан ти ве не рич ног дис-
пан зе ра: во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је, спро во ђе ње епи де ми о-
ло шких ан ке та и дру гих ме то да у су зби ја њу ве не рич них обо ље ња.

Дер ма то хи сто па то ло ги ја  – 3 ме се ца
Спе ци ја ли зант се об у ча ва у из во ђе њу основ них ци то ло шких, 

хи сто ло шких и иму но флу о ре сцент них тех ни ка за при пре му пре-
па ра та за ци то ло шку, хи сто па то ло шку, иму но хи сто хе миј ску и 
иму но флу о ре сцент ну ди јаг но сти ку ко жних бо ле сти.

Алер го ло ги ја у дер ма то ве не ро ло ги ји  – 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју алер-

го ло шких епи ку та них, прик и ин тра дер мал них те сто ва у ди јаг но-
сти ци алер гиј ских дер ма то за. Спе ци ја ли зант се упо зна је и овла да ва 
по ступ ци ма у ди јаг но сти ци, те ра пи ји и пре вен ци ји про фе си о нал-
них дер ма то за, као и мо гућ но сти ма ре ха би ли та ци је бо ле сни ка.

Дер ма то ло шка фле бо ло ги ја  – 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант се упо зна је са кли нич ком и функ ци о нал ном 

ди јаг но сти ком хро нич не вен ске ин су фи ци јен ци је и те ра пиј ским 
мо да ли те ти ма у ле че њу ul cus cru ri sa.

Фо то ди јаг но сти ка и фо то те ра пи ја у дер ма то ло ги ји (2 ме се ца); 
Спе ци ја ли зант се упо зна је са ви до ви ма фо то те ра пи је (UVA/

UVB, PU VA), ин ди ка ци ја ма за њи хо ву при ме ну и спро во ди је. 
Овла да ва ди јаг но сти ком обо ље ња ко же и ко се при ме ном Wоод-
ове лам пе.

Дер ма то ло шка хи рур ги ја (3 ме се ца)
То ком спе ци ја ли стич ког ста жа укуп но три ме се ца спе ци ја ли-

зант се упо зна је и овла да ва про це ду ра ма из обла сти дер ма то ло шке 
хи рур ги је: би оп си ја ко же, екс ци зи ја ту мо ра ко же, кри о де струк ци ја 
ту мо ра ко же и елек тро хи рур ги ја. Та ко ђе, упо зна је се са те ра пиј-
ским про це ду ра ма у естет ској дер ма то ло ги ји: хе миј ски пи линг, 
при ме на фи ле ра и бо ту лин ског ток си на, при ме на ла се ра.

Дер ма то он ко ло ги ја (3 ме се ца)
Упо зна је се са прин ци пи ма ле че ња ма лиг них ту мо ра ко же: 

кар ци но ма, ме ла но ма и лим фо ма ко же. Упо зна је тех ни ку дер ма-
то ско пи је пиг мент них ле зи ја ко же. Упо зна је се са при ме ном јо ни-
зу ју ћег зра че ња при ле че њу ма лиг них ко жних нео пла зми. При су-
ству је кон зи ли ју му за ме ла но ме и кон зи ли ју му за лим фо ме.

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ГО ДИ НА МА 

I го ди на спе ци ја ли за ци је
Оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја Ме се ци
рад са хо спи та ли зо ва ним бо ле сни ци ма (оде ље ње) 4 ме се ца
рад са ам бу лант ним бо ле сни ци ма (ам бу лан та) 5 ме се ци
дер ма то ло шка хи рур ги ја 1 ме сец
дер ма то ло шка хи сто па то ло ги ја 1 ме сец
алер го ло ги ја у дер ма то ло ги ји 1 ме сец

II го ди на спе ци ја ли за ци је
Оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја 
рад са хо спи та ли зо ва ним бо ле сни ци ма (оде ље ње) 3 ме се ца
рад са ам бу лант ним бо ле сни ци ма (ам бу лан та) 3 ме се ца

Оп шти део спе ци ја ли за ци је за дер ма то ве не ро ло ги ју
ин тер на ме ди ци на (ур гент на и ре у ма то ло ги ја) 2 ме се ца
ин фек тив не бо ле сти 1 ме сец
ва ску лар на хи рур ги ја (ан ги о ло ги ја) 15 да на
пси хи ја три ја 15 да на
ми кро би о ло ги ја са дер ма то ло шком ми ко ло ги јом и иму но ло ги ја 2 ме се ца

III го ди на спе ци ја ли за ци је
Оп шти део спе ци ја ли за ци је за дер ма то ве не ро ло ги ју Ме се ци
пла стич на хи рур ги ја 3 ме се ца
Оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја 
рад са ам бу лант ним бо ле сни ци ма (ам бу лан та) 1 ме сец
Спе ци јал на дер ма то ве не ро ло ги ја
Ам бу лан та за пол но пре но си ве бо ле сти 2 ме се ца
алер го ло ги ја у дер ма то ло ги ји 1 ме сец
дер ма то ло шка фле бо ло ги ја 2 ме се ца
дер ма то хи сто па то ло ги ја 2 ме се ца
деч ја дер ма то ло ги ја 1 ме сец

IV го ди на спе ци ја ли за ци је
оп шта дер ма то ве не ро ло ги ја 
рад са хо спи та ли зо ва ним бо ле сни ци ма (оде ље ње) 2 ме се ца

спе ци јал на дер ма то ве не ро ло ги ја
деч ја дер ма то ло ги ја 3 ме се ца
фо то ди јаг но сти ка и фо то те ра пи ја 2 ме се ца
дер ма то ло шка хи рур ги ја 2 ме се ца
дер ма то он ко ло ги ја 3 ме се ца

СПИ САК ВЕ ШТИ НА 

МИ КРО БИ О ЛО ГИ ЈА И СЕ РО ЛО ГИ ЈА
Вр ста Под над зо ром Са мо стал но Укуп но

1 Узи ма ње ма те ри ја ла (сква ме, дла ке, 
нок ти) за ми ко ло шки пре глед 30 20 50

2
На тив ни пре глед уз спо соб ност уоча-
ва ња мор фо ло шких еле ме на та гљи-
ви ца

30 20 50



3 За се ја ва ње ма те ри ја ла на Sa bo u raud  – 
ову под ло гу 30 20 50

4 Ту ма че ње ре зул та та ми ко ло шких кул-
ту ра дер ма то фи та и ква сни ца 10 10 20

5 Применa Ву до ве лам пе у ми ко ло шкој 
ди јаг но сти ци 10 30 40

6
Узи ма ње уре трал ног се кре та и цер-
ви кал ног бри са за бак те ри о ло шки 
пре глед

10 30 40

7 Пре по зна ва ње го но ко ка у пре па ра ту 
бо је ном по Гра му 20 10 30

8 Пре по зна ва ње Tric ho mo nas va gi na lis-а 
у на тив ном пре па ра ту 10 10 20

9  Ди јаг но сти ка Gard ne rel lae va gi na lis у на-
тив ном и пре па ра ту бо је ном по Гра му 3 2 5

10
Упо зна ва ње са из во ђе њем и ту ма че ње 
не спе ци фич них ре ак ци ја на си фи лис 
VDRL

5 20 25

11
Упо зна ва ње са из во ђе њем и ту ма че-
ње спе ци фич них ре ак ци ја на си фи лис 
ITP, TPHA, FTA  – abs

5 20 23

12
Пре глед и ту ма че ње на ла за уре трал-
ног и цер ви кал ног бри са на хла ми ди је 
(DIF) и ми ко пла зме (MYCO FAST)

5 10 15

13
При ме на и из во ђе ње тех ни ке ми кро-
ско пи ра ња у там ном по љу и пре по-
зна ва ње T pal li dum

2 2 4

14
Упо зна ва ње са из во ђе њем и ту ма че ње 
де тек ци је хер пес ви ру са из му ко ку та-
них ле зи ја (DIF)

5 10 15

15
Тех ни ка узи ма ња ма те ри ја ла из ку та-
них ле зи ја ска би је са и пре по зна ва ње 
Sar cop tes-а у на тив ном пре па ра ту

5 5 10

16

Упо зна ва ње са тех ни ка ма де тек ци је 
и ту ма че ње ре зул та та де тек ци је ауто-
ан ти те ла (АНА, АН КА, ЕНА, итд ), 
цир ку ли шу ћих имун ских ком плек са, 
кри о гло бу ли на, иму но фе но то пи за ци је 
лим фо ци та пе ри фер не кр ви и од ре ђи-
ва ња кло нал но сти лим фо ци та 

20 20 40

17

Упо зна ва ње са тех ни ка ма де тек ци је и 
ту ма че ње ре зул та та иму но фе но ти пи-
за ци је лим фо ци та пе ри фер не кр ви и 
од ре ђи ва ња кло нал но сти лим фо ци та 

10 10 20

ДЕР МА ТО ЛО ШКА АЛЕР ГО ЛО ГИ ЈА

16 Апли ка ци ја епи ку та них те сто ва  – 
стан дард не и ци ља не ба те ри је 30 20 50

17 Ту ма че ње ре зул та та епи ку та них те-
сто ва 30 20 50

18 Прик те сти ра ње  – ин ха ла тор ни и дру-
ги алер ге ни 20 10 30

ДЕР МА ТО ЛО ШКА ФЛЕ БО ЛО ГИ ЈА

19
Основ не тех ни ке пре гле да по вр шног 
и ду бо ког вен ског си сте ма до њих екс-
тре ми те та

10 10 20

20 Рум пел-Ле де ов тест за ис пи ти ва ње 
фра гил но сти дер мал них ка пи ла ра 2 8 10

21 До плер пре глед вен ског си сте ма до-
њих екс тре ми те та 10  – 10

СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ ДИ ЈАГ НО СТИЧ КЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ
Вр ста Под над зо ром Са мо стал но Укуп но

22 Из во ђе ње три хо гра ма и пре гле да ста-
бла дла ке и ана ли за на ла за 10 10 20

24 Дер ма то ско пи ја пиг мент них ле зи ја 
ко же 20 40 60

ДЕР МА ТО ХИ СТО ПА ТО ЛО ГИ ЈА И ИМУ НО ДЕР МА ТО ВЕ НЕ РО ЛО ГИ ЈА
25 Тех ни ке би оп си је ко же 30 20 50
26 Из во ђе ње и ту ма че ња Цан ко вог те ста 10 10 20

27
Ту ма че ње нај че шћих дер ма то па то-
ло шких на ла за у хе ма ток си ли не о зин 
тех ни ци

40 60 100

28
По ста вља ње ин ди ка ци ја за иму но-
хи сто хе миј ске ана ли зе и спе ци јал на 
бо је ња и ту ма че ње нај че шћих на ла за 

20  20 40

28 Узи ма ње ма те ри ја ла за иму но флу о ре-
сцент ни пре глед 10 10 20

29
Ди рект ни и ин ди рект ни иму но флу о-
ре сцент ни тест, де тек то ва ње де по зи та 
иму но ре ак та на та

15 15 30

30 При ме на Ву до ве лам пе у ди јаг но сти-
ци пиг мент них дер ма то за 10 10 20

ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ

30 Од ре ђи ва ње ти па ко же пре УВБ/ПУ-
ВА зра че ња 10 10 20

31 Од ре ђи ва ње ми ни мал не ери тем ске 
до зе и ми ни мал не фо то ток сич не до зе 10 10 20

31 ПУ ВА те ра пи ја 20 20 40
32 УВБ фо то те ра пи ја 20 20 40
33 Ин тра ле зи о на апли ка ци ја ле ко ва 5 5 10

34 Тех ни ка при ме не оклу зи је у дер ма то-
ло шкој те ра пи ји 10 10 20

35

Об ра да бо ле сни ка са бу ло зним дер ма-
то за ма и ме та бо лич ки ком про ми то ва-
них бо ле сни ка са про стра ним за хва-
та њем ко же

10 10 20

37 При ме на хи дро ко ло и да и ком пре си је 
у ле че њу ул ку са 10 10 20

38 Хе миј ска абла ци ја но кат не пло че 3 2 5

40 Кри о де струк ци ја теч ним азо том  – ве ру-
ке, кон ди ло ми, ке ра то зе, мо лу ске и др 25 25 50

41 Апли ка ци ја по до фи ли на у ле че њу 
кон ди ло ма 10 10 20

42 Ло кал на при ме на ул тра зву ка у дер ма-
то ло ги ји 3 2 5

43
Елек тро хи рур ги ја са и без ки ре та же 
бе ниг них из ра шта ја ко же и ви ру сних 
бра да ви ца

30 50 80

44 При ме на ло кал не ин фил тра тив не ане-
сте зи је 20 50 70

45 При ме на ре ги о нал не блок ане сте зи је 10 20 30
46 Елип са ста и панч би оп си ја ко же 20 30 50

47 Екс ци зи ја и ди рект на су ту ра на тру пу 
и екс тре ми те ти ма 20 30 50

26. Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

ТРА ЈА ЊЕ И ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ОБЛА
СТИ МА:

1. Фи зи кал на и ре ха би ли та ци о на ме ди ци на  – 9 ме се ци (ста-
ци о нар ни  – 6 ме се ци и ам бу лант но-по ли кли нич ки рад  – 3 ме се ца),

2. Фи зи кал на ме ди ци на (аген си)  – 3 ме се ца,
3. Функ ци о нал на ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца,
4. Елек тро ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца,
5. Ин тер на ме ди ци на  – кар ди о ло ги ја и ур гент на ме ди ци на  – 2 

ме се ца (1 и 1 ме сец),
6. Ин тер на ме ди ци на  – пул мо ло ги ја са пне у моф ти зи о ло ги јом 

 – 1 ме сец,
7. Ин тер на ме ди ци на  – ре у ма то ло ги ја са иму но ло ги јом  – 1 

ме сец,
8. Не у ро ло ги ја и не у ро фи зи о ло ги ја  – 4 ме се ца (3 и 1 ме сец),
9. Пе ди ја три ја  – 1 ме сец,
10. Не у ро хи рур ги ја  – 1 ме сец,
11. Ор то пе ди ја и тра у ма то ло ги ја  – 4 ме се ца (2 и 2 ме се ца),
12. Де чи ја хи рур ги ја  – 1 ме сец,
13. Кар ди о ло шка ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
14. Ре спи ра тор на ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
15. Ре ха би ли та ци ја у ре у ма то ло ги ји  – 1 ме сец,
16. Не у ро ло шка ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
17. Ре ха би ли та ци ја у не у ро хи рур ги ји  – 1 ме сец,
18. Ре ха би ли та ци ја у ор то пе ди ји и тра у ма то ло ги ји  – 1 ме сец,
19. Ре ха би ли та ци ја у ва ску лар ној хи рур ги ји  – 1 ме сец,
20. Ре ха би ли та ци ја у кар ди о ва ску лар ној хи рур ги ји  – 1 ме сец,
21. Ре ха би ли та ци ја у пла стич ној хи рур ги ји и опе ко ти на ма  – 

1 ме сец,
22. Ре ха би ли та ци ја ста рих  – 1 ме сец,
23. Де чи ја ре ха би ли та ци ја  – 2 ме се ца,
24. Про тет ско-ор тот ска ре ха би ли та ци ја  – 2 ме се ца,
25. Бал не о ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
26. Ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца.
УКУП НО :  48 ме се ци (4 го ди не).
СТРУК ТУ РА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ГО ДИ НА МА:
пр ви и дру ги се ме стар:
1. Фи зи кал на и ре ха би ли та ци о на ме ди ци на (ста ци о нар на ре-

ха би ли та ци ја)  – 6 ме се ци,



2. Функ ци о нал на ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца,
3. Ин тер на ме ди ци на  – кар ди о ло ги ја и ур гент на ме ди ци на  – 2 

ме се ца,
4. Ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца.
тре ћи и че твр ти се ме стар:
1. Фи зи кал на ме ди ци на (аген си)  – 3 ме се ца,
2. Ин тер на ме ди ци на  – пул мо ло ги ја са пне у моф ти зи о ло ги јом 

 – 1 ме сец,
3. Не у ро ло ги ја и не у ро фи зи о ло ги ја  – 4 ме се ца,
4. Ор то пе ди ја и тра у ма то ло ги ја  – 4 ме се ца.
пе ти и ше сти се ме стар:
1. Фи зи кал на и ре ха би ли та ци о на ме ди ци на (ам бу лант но-по-

ли кли нич ки рад)  – 3 ме се ца,
2. Елек тро ди јаг но сти ка  – 2 ме се ца,
3. Ин тер на ме ди ци на  – ре у ма то ло ги ја са иму но ло ги јом  – 1 

ме сец,
4. Не у ро хи рур ги ја  – 1 ме сец,
5. Пе ди ја три ја  – 1 ме сец,
6. Де чи ја хи рур ги ја  – 1 ме сец,
7. Де чи ја ре ха би ли та ци ја  – 2 ме се ца,
8. Бал не о ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец.
сед ми и осми се ме стар:
1. Про тет ско-ор тот ска ре ха би ли та ци ја  – 2 ме се ца,
2. Не у ро ло шка ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
3. Ре ха би ли та ци ја у не у ро хи рур ги ји  – 1 ме сец,
4. Ре ха би ли та ци ја у ор то пе ди ји и тра у ма то ло ги ји  – 1 ме сец,
5. Ре ха би ли та ци ја у ва ску лар ној хи рур ги ји  – 1 ме сец,
6. Ре ха би ли та ци ја у пла стич ној хи рур ги ји и опе ко ти на ма  – 1 

ме сец,
7. Ре ха би ли та ци ја у кар ди о ва ску лар ној хи рур ги ји  – 1 ме сец,
8. Кар ди о ло шка ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
9. Ре спи ра тор на ре ха би ли та ци ја  – 1 ме сец,
10. Ре ха би ли та ци ја у ре у ма то ло ги ји  – 1 ме сец,
11. Ре ха би ли та ци ја ста рих  – 1 ме сец.
ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА (8 КО ЛО КВИ ЈУ МА)
1. Функ ци о нал на и то по граф ска ана то ми ја,
2. Фи зи кал на те ра пи ја (прин ци пи и аген си),
3. Елек тро ди јаг но сти ка и функ ци о нал на ди јаг но сти ка,
4. Ра на ре ха би ли та ци ја,
5. Кар ди о пул мо нал ни ре ха би ли та ци о ни про гра ми,
6. Ре ха би ли та ци ја ор то пед ско-тра у ма то ло шких па ци је на та,
7. Ре ха би ли та ци ја не у ро ло шко-не у ро хи рур шких па ци је на та,
8. Ре ха би ли та ци ја ре у ма то ло шких па ци је на та.

27. Оп шта ме ди ци на 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја Оп ште ме ди ци не тре ба да омо гу ћи спе ци-
ја ли зан ту сти ца ње зна ња и ве шти на по треб них за пре вен ци ју, ди-
јаг но сти ку, ле че ње и ре ха би ли та ци ју нај че шћих обо ље ња код свих 
чла но ва по ро ди це.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја тра је укуп но 4 го ди не (48 ме се ци) од че га 
спе ци ја ли зант про во ди:

 – 24 ме се ца у окви ру кли нич ког де ла где се те о риј ски и прак-
тич но оспо со бља ва за збри ња ва ње во де ћих кли нич ких ен ти те та, 
на ба зи утвр ђе ног про гра ма, и

 – 24 ме се ца у окви ру ам бу лант ног де ла где се уз не по сред-
ни над зор мен то ра, спе ци ја ли сту оп ште ме ди ци не, об у ча ва у До му 
здра вља, за сти ца ња зна ња и ве шти на по треб них за оп шту ме ди ци ну.

Пра ће ње и про ве ра зна ња

Кон ти ну и ра ну про ве ру зна ња вр ше над ле жни ру ко во ди лац 
на ста ве и на став ник кли нич ког пред ме та пред ви ђе ног про гра мом 
од но сно над ле жни мен то ри у До му здра вља то ком се ми на ра, ра-
ди о ни ца и свих ви до ва прак тич не еду ка ци је.

Про ве ра зна ња вр ши се и кроз 4 оба ве зна ко ло кви ју ма у пи-
са ној фор ми за про бле ма ти ку из:

1. Оп ште ме ди ци не у ужем сми слу са прет кли нич ким ди сци-
пли на ма (Со ци јал на ме ди ци на, Хи ги је на, Здрав стве но вас пи та ње; 
Ме ди цин ска ис тра жи ва ња, Епи де ми о ло ги ја) и Ме ди ци ном ра да

2. Ин тер ни стич ких ди сци пли на са кли нич ком фар ма ко ло ги-
јом, фи зи кал ном ме ди ци ном, бал не о кли ма то ло ги јом

3. Хи рур ги је, он ко ло ги је, оф тал мо ло ги је, ото ри но ла рин го ло-
ги је, не у ро ло ги је и пси хи ја три је

4. Ги не ко ло ги је, пе ди ја три је, ге ри ја три је са ге рон то ло ги јом, 
ин фек тив них бо ле сти, дер ма то ве не ро ло ги је, Суд ске ме ди ци не.

Ре до след по ла га ња ко ло кви ју ма је про мен љив у за ви сно-
сти од вре ме на укљу чи ва ња на спе ци ја ли за ци ју од но сно на ста ву. 
Успех се оце њу је по истим прин ци пи ма као и пред ис пит ни тест 
(60% тач них од го во ра) а у ин декс упи су је По ло жио/ла.

Сва ки спе ци ја ли зант је то ком спе ци ја ли за ци је ду жан да уче-
ству је на на уч ним ску по ви ма, на уч но ис тра жи вач ким про јек ти ма 
и пу бли ко ва њу ба рем 2 ра да у ча со пи си ма или збор ни ци ма.

Про грам спе ци ја ли за ци је

Клинички део

Ин тер на ме ди ци на 6 ме се ци Ин фек тив не бо ле сти 2 ме се ца
Хи рур ги ја 3 ме се ца Пе ди ја три ја 3 ме се ца
Ги не ко ло ги ја 3 ме се ца Пси хи ја три ја 1 ме сец
Не у ро ло ги ја 1 ме сец Дер ма то ло ги ја 1 ме сец
Ор то пе ди ја 1 ме сец Оф тал мо ло ги ја 1 ме сец
ОРЛ 1 ме сец Он ко ло ги ја 1 ме сец

Амбулантни део 24 месеца

У окви ру ам бу лант ног де ла оба ве зни су се ми на ри из јав ног 
здрав ства у тра ја њу од 12 не де ља и то:
 – со ци јал на ме ди ци на 4 не де ље
 – ста ти сти ка са ин фор ма ти ком 4 не де ље
 – хи ги је на 2 не де ље
 – епи де ми о ло ги ја 2 не де ље

Дво се ме страл на на ста ва

Оп ти мал но је да и те о риј ска еду ка ци ја тра је то ком све 4 го-
ди не спе ци ја ли за ци је кроз увод на пре да ва ња, се ми на ре и ра ди-
о ни це уз ак тив но уче шће са мих спе ци ја ли за на та ко ји би за све 
вре ме спе ци ја ли за ци је тре ба ли би ти осло бо ђе ни оба ве за пре ма 
ма тич ним уста но ва ма а ве за ни за уста но ве за ду же не од Фа кул те та 
за еду ка ци ју. У њи ма би бар је дан дан не дељ но тзв. „ака дем ски“ 
дан, био ре зер ви сан за те о риј ску на ста ву уме сто кла сич них пре-
да ва ња. Док се не стек ну усло ви, дво се ме страл на на ста ва тре ба да 
бу де то ком јед не од две го ди не ко је спе ци ја ли зант про во ди на кли-
ни ка ма Фа кул те та уз ре ла тив но сра змер но по кри ва ње свих обла-
сти пред ви ђе них спе ци ја ли за ци јом:
Област ча со ва
Хи ги је на са ме ди цин ским еко ло ги јом 12
Ме ди цин ска ин фор ма ти ка 12
Ме ди ци на ра да 10
Епи де ми о ло ги ја 8
Со ци јал на ме ди ци на 8
Здрав стве но вас пи та ње 8
Суд ска ме ди ци на 8
Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја 12
Бал не о кли ма то ло ги ја 4
Он ко ло ги ја 20
Кли нич ка фар ма ко ло ги ја 8
Ото ри но ла рин го ло ги ја 8
Оф тал мо ло ги ја 8
Пси хи ја три ја 12
Не у ро ло ги ја 14
Хи рур ги ја 40
Алер го ло ги ја и иму но ло ги ја 8
Пул мо ло ги ја 24
Кар ди о ло ги ја 48
Га стро ен те ро ло ги ја 32
Ен до кри но ло ги ја 12
Хе ма то ло ги ја 8
Не фро ло ги ја 16



Област ча со ва
Ре у ма то ло ги ја 20
Ге ри ја три ја и ге рон то ло ги ја 12
Ин фек тив не бо ле сти 24
Дер ма то ве не ре о ло ги ја 8
Пе ди ја три ја 40
Ги не ко ло ги ја и аку шер ство 40
Оп шта ме ди ци на 80

Пра ће ње и про ве ра зна ња

Кон ти ну и ра ну про ве ру зна ња вр ше над ле жни ру ко во ди лац 
на ста ве и на став ник кли нич ког пред ме та пред ви ђе ног про гра мом 
од но сно над ле жни мен то ри у До му здра вља то ком се ми на ра, ра-
ди о ни ца и свих ви до ва прак тич не еду ка ци је.

Про ве ра зна ња вр ши се и кроз 4 ко ло кви ју ма у пи са ној фор-
ми за кли нич ке пред ме те и ам бу лант ни део спе ци ја ли за ци је пред-
ви ђе не про гра мом.

Сва ки спе ци ја ли зант је то ком спе ци ја ли за ци је ду жан да уче-
ству је на на уч ним ску по ви ма, на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма и 
пу бли ко ва њу ба рем 2 ра да у ча со пи си ма или збор ни ци ма.

За вр ше так спе ци ја ли за ци је

Мен тор спе ци ја ли за ци је Оп ште ме ди ци не за кљу чу је да је 
спе ци ја ли за ци ја за вр ше на на осно ву до ка за о за вр ше ном спе ци-
ја ли стич ком ста жу у це ли ни по утвр ђе ној струк ту ри и тра ја њу, 
до ка за о успе шно по ло же на 4 ко ло кви ју ма, до ка за о ак тив ном уче-
шћу на на уч ним ску по ви ма и пу бли ко ва ним ра до ви ма и на осно ву 
уви да у сте че на зна ња и ве шти не. По треб не по дат ке мен тор до би ја 
из ин дек са спе ци ја ли стич ког ста жа. Спе ци ја ли за ци ја се за вр ша ва 
спе ци ја ли стич ким ис пи том.

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма

Интерна медицина

Знања
За стој ср ца и кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
Ко ме
Акут ни ин фаркт ми о кар да
Акут на и хро нич на ср ча на ин су фи ци јен ци ја
Аст ма тич ни ста тус
Кр ва ре ње из ди ге стив ног трак та
Шок
Аб до ми нал не ко ли ке
Епи леп тич ни ста тус
Бол ни син дром
Син ко па
Син дром вр то гла ви це
Син дром гла во бо ље
По ре ме ћа ји ср ча ног рит ма и смет ње спро во ђе ња
Фак то ри ри зи ка за хро нич не не за ра зне бо ле сти
Есен ци јал на ар те риј ска хи пер тен зи ја
Хи пер тен зив на кри за
Едем плу ћа
Ко ро нар на бо лест
Функ ци о нал ни кар ди о ло шки те сто ви
Ин ди ка ци је за ин тер вент ну кар ди о ло ги ју
Ин ди ка ци је за пејс меј кер 
Ан ти ко а гу лант на те ра пи ја
Хе моп то је и хе моп ти зи је
Ту бер ку ло за плу ћа
Ми о кар ди о па ти је
Ми о кар ди ти си
Пе ри кар ди тис
Ен до кар ди тис
Ди ја бе тес ме ли тус
Хро нич на оп струк тив на бо лест плу ћа
Хро нич но плућ но ср це
Ем бо ли ја плу ћа
Про фе си о нал на обо ље ња плу ћа
Обо ље ња пле у ре

Пле у роп не у мо ни је и пне у мо ни је
Обо ље ња шти та сте жле зде
Ане ми је
Обо ље ња крв них су до ва
Акут на и хро нич на обо ље ња је тре и жуч не ке се
Обо ље ња тан ког и де бе лог цре ва
Акут ни и хро нич ни пан кре а ти тис
Акут на и хро нич на ре нал на ин су фи ци јен ци ја
Кал ку ло зе ури нар ног си сте ма
Оп струк тив на уро па ти ја
Ури нар не ин фек ци је
Ин фек тив на, бе ниг на и ма лиг на обо ље ња про ста те
Ато пиј ски по ре ме ћа ји
Си стем ска обо ље ња ве зив ног тки ва
Здрав стве на за шти та ста рих осо ба
Обо ље ња ка рак те ри стич на за ста рост
Ан ти ми кроб но ле че ње
Прин ци пи ра ци о нал не фар ма ко те ра пи је
Не же ље не ре ак ци је и ин тер ак ци је ле ко ва
Нај че шћи син дро ми у ре у ма то ло ги ји
Акут на ста ња у ре у ма то ло ги ји (акут ни ар три ти си, акут ни 

цер ви кал ни и лум бал ни син дром)
За па љен ска ре у мат ска обо ље ња (ин фек циј ска ре у мат ска обо-

ље ња, си стем ске бо ле сти ве зив ног тки ва)
Де ге не ра тив на ре у мат ска обо ље ња (при мар не и се кун дар не 

ар тро зе, де ге не ра тив на обо ље ња кич ме)
Ме та бо лич ка ре у мат ска обо ље ња (ар три тис ури ка, хон дро-

кал ци но за)
Ван зглоб ни ре у ма ти зам
Осте о по ро за
По зна ва ње основ них прин ци па фи зи кал не те ра пи је и ре ха би-

ли та ци је ре у мат ских бо ле сни ка
Вештине
Узи ма ње ин тер ни стич ке анам не зе
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:30
Ин тер ни стич ки пре глед
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:30
При ме на свих вр ста па рен те рал не те ра пи је
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:50
Ку пи ра ње бол ног син дро ма
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Рек тал ни пре глед
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Пла си ра ње на зо га стрич не сон де и ис пи ра ње же лу ца
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
По ступ ци кар дио-пул мо нал не ре а ни ма ци је
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Ин ха ла ци о на те ра пи ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Ре ги стра ци ја и ту ма че ње елек тро кар ди о гра ма
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:30
Спи ро ме три ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Ок си ге но-те ра пи ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Ин ди ка ци је и ту ма че ње ре зул та та ла бо ра то риј ских ре зул та та 

(се ди мен та ци ја ери тро ци та, ком плет на крв на сли ка, би о хе миј ске 
ана ли зе, хор мон ски ста тус, ту мор ски мар ке ри), ренд ген ских и ул-
тра звуч них ис пи ти ва ња, ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је и маг нет-
не ре зо нан це.

Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:50
Функ ци о нал но ис пи ти ва ње ре у мат ских бо ле сни ка
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
При ме на основ них прин ци па фи зи кал не те ра пи је и ре ха би-

ли та ци је ре у мат ских бо ле сни ка
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Тех ни ке пунк ци је згло ба, бур зе
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Прин ци пи и тех ни ка ло кал них ин фил тра ци ја ле ко ва (анал ге-

ти ка, кор ти ко-пре па ра та)
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10



Геријатрија и геронтологија у оквиру Интерне медицине

Знања
Основ ни про бле ми ста ре ња:
Не по крет ност
Ин кон ти нен ци ја
Не ста бил ност
Ин те лек ту ал не про ме не
Па до ви у ста ро сти
Ме но па у за и кли мак те ри јум
Осте о по ро за
Ког ни тив ни и афек тив ни по ре ме ћа ји у ста ро сти
Бо ле сти ста ре ња:
Пре ва лент не бо ле сти
Ати пич на пре зен та ци ја бо ле сти
Ге ри ја триј ски син дро ми
Вештине
Де мо граф ска ана ли за по пу ла ци је и из ра да пи ра ми де са по-

себ ним освр том на оста ре ле.
Из во ди:1
Епи де ми о ло шка ана ли за ста ро сти и ста ре ња.
Из во ди:1
Осно ви ме то до ло ги је на уч ног ис тра жи ва ња у ге рон то ло ги ји
Из во ди:1
Анам не за и објек тив ни пре глед оста ре лог бо ле сни ка.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Спе ци фич но сти ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке у ста ри јих.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Осо бе но сти ен до скоп ске ди јаг но сти ке ста рих бо ле сни ка.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Спе ци фич но сти ехо граф ског пре гле да оста ре лих.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Ева лу а ци ја мен тал ног ста ту са ста ре осо бе.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Про це на функ ци о нал не спо соб но сти здра ве и бо ле сне ста ре 

осо бе.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Од ре ђи ва ње ин ди ка ци ја за ре ха би ли та ци ју ста рог па ци јен та.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Ме то до ло ги ја ре ха би ли та ци је оста ре лих.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Осо бе но сти ане сте зи о ло шког по ступ ка у ста рих па ци је на та.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Спе ци фич но сти по сто пе ра тив ног трет ма на ста рих бо ле сни ка.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Осо бе но сти ди јаг но сти ке и ле че ња он ко ло шких ста рих бо ле-

сни ка.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Кон такт са по ро ди цом не из ле чи вог оста ре лог па ци јен та.
Гле да:5 Аси сти ра:5
Са рад ња са со ци јал ним рад ни ком при от пу сту ста ре осо бе из 

бол ни це.
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Еле мен ти про це не по тре бе за сме шта јем оста ре лог па ци јен та 

у Ге рон то ло шки Цен тар (Дом за ста ре).
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Не га ста рих осо ба-пре вен ци ја де ку би ту са
Гле да:2 Аси сти ра:2 Из во ди:2
Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке ста рих осо ба
Гле да:2 Аси сти ра:2 Из во ди:2
Осо би то сти EKG-а ста рих осо ба
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5

Хирургија

Знања
За стој ср ца и ди са ња
Бо ле сник без све сти
Шок
Кр ва ре ње из ди ге стив ног трак та
Тран сфу зи ја кр ви и де ри ва та кр ви
По ли тра у ма
Акут на и по жи вот опа сна ста ња
Обо ље ња јед ња ка
Обо ље ња же лу ца

Обо ље ња тан ког и де бе лог цре ва
Apen di ci tis
Обо ље ња жуч не ке се
Акут ни и хро нич ни пан кре а ти тис
Обо ље ња рек ту ма
Аб до ми нал не ко ли ке
Ин гви нал не хер ни је
Ане у ри зма аб до ми нал не аор те
Пре о пе ра тив на при пре ма и по сто пе ра тив ни трет ман
Збри ња ва ње нај че шћих по вре да
Збри ња ва ње опе ко ти на
Хе мо ста за
Ме то де имо би ли за ци је
Ин ди ка ци је за кар ди о хи рур шку ко рек ци ју уро ђе них ср ча них 

ма на
Ин ди ка ци је за кар ди о хи рур шку ко рек ци ју сте че них ср ча них 

ма на
Ин ди ка ци је за ко ро нар ни by pass
Хи рур шко ле че ње обо ље ња пе ри фер них крв них су до ва
Ин ди ка ци је за ен дар те рек то ми ју
Тром бо фле би тис и фле бо тром бо за
Хро нич ни над зор по сто пе ра тив них ста ња и ком пли ка ци ја
Не га га стро сто ме, ко ло сто ме и уре те ро сто ме
Вештине
Хи рур шка анам не за
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Хи рур шки пре глед
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Про це на ду би не ко ме
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:3
Про це на те жи не шо ка
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:3
Па рен те рал на на док на да во де и елек тро ли та
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
При ме не на ко ло ид них рас тво ра и екс пан де ра пла зме
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Тех ни ке пунк ци је ор га на и се ро зних шу пљи на
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:3
Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
При ме на ло кал не и спро вод не ане сте зи је
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Об ра да опе ко ти на и ин фек ци ја ме ких тки ва
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Ан ти те та ну сна за шти та
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Спо соб ност из во ђе ња ма њих хи рур шких ин тер вен ци ја: при-

вре ме на и де фи ни тив на хе мо ста за, об ра да по вр шних ра на, при-
мар ни шав ма ње ра не, ин ци зи ја и дре на жа ап сце са, екс ци зи ја ко-
жних ле зи ја, абла ци ја по вре ђе ног нок та, об ра да опе ко ти на, итд.

Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Имо би ли за ци ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Фик са ци о ни за вој
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Об ра да ул ку са ко же
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Пунк ци ја мо краћ не бе ши ке
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:2
Ре по зи ци ја па ра фи мо зе
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:2
По сту пак са га стро сто мом, ко ло сто мом и уре те ро сто мом
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Рек тал ни пре глед
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Пре глед крв них су до ва
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15

Оториноларингологије

Знања
Тон зи лар ни про блем
Ин ди ка ци је за тон зи лек то ми ју код де це.



Акут на ре спи ра тор на ин су фи ци јен ци ја
Тра хе о то ми ја
На глу вост и глу во ћа
Вр то гла ви ца
За па љен ски про це си слу зни це гор њих ре спи ра тор них пу те ва
Кр ва ре ња у ОРЛ
Стра на те ла ОРЛ ре ги је
За па љен ски про це си уха и ушног ка на ла
Ту мо ри у ото ри но ла рин го ло ги ји
По вре де у ото ри но ла рин го ло ги ји
По зна ва ње по ре ме ћа ја пљу вач них жле зда
Вештине
Упо зна ва ње са ра дом у ОРЛ ам бу лан ти за од ра сле
Гле да:5
Упо зна ва ње са ра дом у де чи јој ОРЛ ам бу лан ти
Гле да:5
Упо зна ва ње са ра дом у ауди о ло шком од се ку
Гле да:5
Упо зна ва ње са ра дом у фо ни ја три ји
Гле да:5
Упо зна ва ње са ра дом у брон хо е зо фа го ло шком од се ку
Гле да:5 Узи ма ње ото ри но ла рин го ло шке анам не зе
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Пре глед ото ри но ла рин го ло шког бо ле сни ка
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:20
Ори јен та ци о ни пре глед слу ха
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Ис пи ра ње уха
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Од стра њи ва ње стра ног те ла ушног ка на ла, но са и ждре ла
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Там по на да но са
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Ин ци зи ја пе ри тон зи лар ног ап сце са
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5
Про ме на тра хе ал не ка ни ле
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Збри ња ва ње по вре да си ну са, уши ју, но са и гр ла
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:15
Ко ни ко то ми ја
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:5

Педијатрија

Знања
Иму ни тет и вак ци не код де це
Де чи је осип не гро зни це
Ин фек ци је ре спи ра тор них пу те ва код де це (ри ни тис, ри но-

фа рин ги тис, тон зи ли тис, оти тис, епи гло ти тис, ла рин ги тис, бро ни-
тис, брон хи о ли тис, пне у мо ни је)

Ин ди ка ци је за тон зи лек то ми ју код де це
Круп
Аспи ра ци ја стра ног те ла
Бо ле сти плу ћа и TBC
Алер гиј ске бо ле сти и аст ма код де це
Раст и раз вој
Бо ле сти кр ви код де це
Про мет во де, де хи дра ци ја и ре хи дра ци ја
Ис хра на и бо ле сти ди ге стив ног трак та
Бу бре жне бо ле сти, ди ја ли за и тран сплан та ци ја бу бре га
Хи пер тен зи ја у де чи јем уз ра сту
Кар ди о ва ску лар не бо ле сти у де чи јем уз ра сту
Уро ђе не ср ча не ма не
Ма лиг не бо ле сти у де чи јем уз ра сту
Ен до кри но ло шка обо ље ња и ди ја бе тес ме ли тус
Бо ле сти ди ге стив ног трак та
Акут ни аб до мен
Нај че шћа ор то пед ска обо ље ња
Нај че шћа уро ло шка обо ље ња
Не у ро ло шка обо ље ња у де чи јем ура сту
Бо ле сти нео на ту са
На след не бо ле сти
Иму но де фи ци јен ци ја
Тро ва ња

Ме нин ги тис и ме нин го ен це фа ли тис
Де чи ја епи леп си ја
Фе брил не кон вул зи је
Нај че шће де чи је па ра зи тар не бо ле сти
Вештине
Пре глед но во ро ђен че та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Пе ди ја триј ски пре глед
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Оце на де чи јег те ле сног, ду шев ног и со ци јал ног раз во ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Пре вен тив ни пре гле ди пред школ ске и школ ске де це
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Ото ско пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Пре глед ви да, го во ра и слу ха код де це
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
На зо га стрич на сук ци ја и ис пи ра ње же лу ца
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Ожи вља ва ње де те та *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Хајм ли хов за хват код де те та на мо де лу *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ре а ни ма ци ја уто пље ног де те та *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Имо би ли за ци ја кич ме и екс тре ми те та на мо де лу *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Узи ма ње ури на и фе це са за ла бо ра то риј ске пре гле де
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Ре по зи ци ја па ра фи мо зе
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Тран спорт но во ро ђен че та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Гинекологија

Знања
Мен стру ал ни ци клус и по ре ме ћа ји
Пу бер тет
Ме но па у за
Хор мон ска суп сти ту ци о на те ра пи ја
При мар ни и се кун дар ни сте ри ли тет
Пла ни ра ње по ро ди це
Кон тра цеп ци ја
Ди јаг но за труд но ће
Ге нет ско са ве то ва ли ште
Пре кид труд но ће из ме ди цин ских ин ди ка ци ја
Здрав стве на за шти та труд ни це
Пра ће ње нор мал не труд но ће
Ста рост пло да
Обо ље ња спе ци фич на за труд но ћу
Труд но ћа удру же на са хро нич ним обо ље њи ма
Труд но ћа удру же на са ин фек тив ним обо ље њи ма
При ме на ле ко ва и вак ци на у труд но ћи
При пре ма за по ро ђај
При пре ма за до је ње
Пу ер пе ри јум
Про це на ри зи ка труд но ће
Па то ло шка труд но ћа
Пре те ћи по ба чај
Екламп си ја и пре е кламп си ја
Кр ва ре ње у труд но ћи
Rh сен зи би ли за ци ја
Пси хо со ци јал ни про бле ми у труд но ћи
Ин ди ка ци је за цар ски рез
Пре о пе ра тив на при пре ма и трет ман по сто пе ра тив них ком-

пли ка ци ја
Нор мал ни по ро ђај и во ђе ње нор мал ног по ро ђа ја
Епи зи о то ми ја
Са ве ти за пост на тал ну здрав стве ну за шти ту и ис хра ну одој че та
Бе ниг на обо ље ња ги не ко ло шке ло ка ли за ци је
Пре кан це ро зне ле зи је
Ма лиг на обо ље ња ги не ко ло шке ло ка ли за ци је и ме ре ра ног 

от кри ва ња



Обо ље ња дој ки
Кр ва ре ња ги не ко ло шке ло ка ли за ци је
Пел вич на обо ље ња ин фек тив не ети о ло ги је
Акут ни аб до мен у ги не ко ло ги ји
Пси хо сек су ал ни про бле ми мла дих и адо ле сце на та
Про лапс уте ру са, ци сто ке ла, рек то ке ла
Вештине
Ги не ко ло шка анам не за
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Аку шер ска анам не за
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ги не ко ло шки пре глед
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Аку шер ски пре глед
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ва ги нал ни и цер ви кал ни брис
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Во ђе ње нор мал ног по ро ђа ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Збри ња ва ње но во ро ђен че та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Епи зи о то ми ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Офталмологија

Знања
Хит на ста ња у оф тал мо ло ги ји
За па ље ња ока
Ка та рак та
Гла у ком
Нај че шћи узро ци сле пи ла
Оф тал мо ло шке ком пли ка ци је HNO
Ту мо ри ока
По вре де ока
Си стем ске бо ле сти у оф тал мо ло ги ји
Ре фрак ци о не ано ма ли је и њи хо ва ко рек ци ја
Вештине
Ек то пи ра ње кап ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Од стра њи ва ње стра ног те ла из ока
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Пре глед оч ног дна
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Пре глед ви да
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
То но ме три ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Да ва ње ане сте ти ка и дру гих со лу ци ја за око
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
Трет ман хор де о лу ма и ха ла зи је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Прин ци пи и тех ни ка ло кал них ин фил тра ци ја ле ко ва (анал ге-

ти ка, кор ти ко-пре па ра та)
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Инфективне болести

Знања
Акут не ре спи ра тор не ин фек ци је
Црев не ин фек ци је
Ин фек ци је ЦНС-а
Осип не гро зни це
Акут ни и хро нич ни ви ру сни хе па ти тис
Акут на ре спи ра тор на ин су фи ци јен ци ја
Сеп са
Фе брил на ста ња не ја сне ети о ло ги је
Лајм ска бо лест
Aids
Епи де ми о ло ги ја ин фек тив них бо ле сти и иму но про фи лак са
Са вре ме ни прин ци пи ан ти ми кроб не те ра пи је
Вештине
Ин фек то ло шка анам не за и ста тус
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ту ма че ње ре зул та та по моћ не ди јаг но сти ке
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Ортопедија

Знања
Пре по зна ва ње ур гент них ста ња ор то пед ске ге не зе и прин ци-

пи њи хо вог збри ња ва ња
Нај че шћа обо ље ња у ор то пе ди ји
На след не бо ле сти и кон ге ни тал не ано ма ли је у ор то пе ди ји
При мар ни и се кун дар ни ту мо ри ко сти ју
По зна ва ње ди јаг но стич ких про це ду ра, те ра пи је и мо гућ но-

сти ре ха би ли та ци је ор то пед ских обо ље ња
Вештине
Узи ма ње спе ци фич не ор то пед ске анам не зе
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Кли нич ки пре глед ор то пед ског бо ле сни ка
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Ту ма че ње на ла за до би је них ди јаг но стич ким про це ду ра ма 

(RTG, EHO, CT, NMR, лаб. на ла зи)
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
При ме на основ них прин ци па у збри ња ва њу, те ра пи ји и ре ха-

би ли та ци ји ор то пед ских бо ле сни ка (нпр. при вре ме на имо би ли за-
ци ја, ре по зи ци ја иш ча ше ног згло ба)

Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10
Про пи си ва ње и упо тре ба ор то пед ских по ма га ла
Гле да:5 Аси сти ра:5 Из во ди:10

Дерматологија

Знања
По зна ва ње струк ту ре и функ ци ја ко же
По зна ва ње осно ва дер ма то ло шке, хи сто па то ло шке и иму но-

па то ло шке ди јаг но сти ке у дер ма то ло ги ји
По зна ва ње осно ва те ра пи је у дер ма то ло ги ји (си стем ска-оп-

шта, ло кал на те ра пи ја и фи зи кал не ме то де у дер ма то ве не ро ло шкој 
те ра пи ји)

Ефло ре сцен ци је (па пу ло зне дер ма то за, бу ло зне дер ма то зе)
Ин фек тив не бо ле сти ко же (ви ру сне, бак те риј ске, гљи вич не и 

па ра зи тар не бо ле сти ко же)
Бо ле сти ко се и но ка та (три хо зе и они хо зе)
Бо ле сти се ба це ал них жле зда (се бо ре ја, ак не вул га рис, итд.) 

и хи дро зе
Пру ри ги но зне дер ма то зе
Ре ак тив ни ери те ми, пур пу ре, ек це ми и ери те ма то-сква мо зне 

и но до зне дер ма то зе
Бо ле сти по ре ме ће не ке ра ти ни за ци је
Атро фи је и дис тро фи је ко же
Бо ле сти ве зив ног тки ва
Не же ље не ре ак ци је на ле ко ве
Алер гиј ске ма ни фе ста ци је ко же
Не ин фек тив ни гра ну ло ми ко же
Дер ма то зе иза зва не фи зич ким фак то ри ма (ме ха нич ки, то пло-

та и хлад но ћа, итд.)
Обо ље ња пе ри фер них ар те ри ја и ве на, ул ку си до њих екс тре-

ми те та
Бе ниг ни ту мо ри, не ву си и не у ро кри сто па ти је
Ра но от кри ва ње пре кан це ро зних дер ма то за, ма лиг них ту мо-

ра, пре вен ци ја и те ра пи ја
Бо ле сти у дер ма то ве не ро ло ги ји ко је се пре но се сек су ал ним 

кон так том, по зна ва ње за кон ских од ред би ко је се од но се на њих
По зна ва ње и ин тер пре ти ра ње ди јаг но стич ких ме то да у дер-

ма то ло ги ји и њи хо ве ин ди ка ци је
По зна ва ње узи ма ња ма те ри ја ла за бак те ри о ло шко, ми ко ло-

шко, ви ру сно, па ра зи то ло шко и хи сто ло шко ис пи ти ва ње
Вештине
Узи ма ње спе ци фич не дер ма то ло шке анам не зе
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Пре глед дер ма то ло шког бо ле сни ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ту ма че ње ре зул та та до би је них пред ви ђе ним ди јаг но стич ким 

про це ду ра ма
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
При ме на основ них прин ци па у збри ња ва њу, те ра пи ји и ре ха-

би ли та ци ји дер ма то ве не ро ло шких бо ле сни ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Узи ма ње бри се ва
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20



Про пи си ва ње дер ма то ло шких пре па ра та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Упо тре ба ло кал них пре па ра та
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20

Онкологија

Знања
Кан це ро ге не за (ини ци ја ци ја, про мо ци ја, про гре си ја)
Апоп то за
Фак то ри ри зи ка за ма лиг на обо ље ња
Кли нич ки ток ма лиг не бо ле сти и ме ха ни зми ре гу ла ци је раз-

во ја ма лиг но ма
Ме та стат ска бо лест
Хор мон за ви сни ту мо ри
Спе ци фич ни при ступ он ко ло шком бо ле сни ку
Оп шта кла си фи ка ци ја ту мо ра
TНM кла си фи ка ци ја
Ра но от кри ва ње и ди јаг но за ма лиг них обо ље ња
Скри нинг про гра ми
Про грам он ко ло шке за шти те
Оп шти прин ци пи спе ци фич ног на чи на ле че ња (кон зи ли јар ни 

на чин од лу чи ва ња, стан дар ди и про то ко ли ле че ња)
Оп шти прин ци пи па ли ја тив не те ра пи је
Трет ман пре тер ми нал них и тер ми нал них бо ле сни ка
Ква ли тет жи во та он ко ло шких бо ле сни ка
Ур гент на ста ња у он ко ло ги ји
Ди јаг но за, те ра пи ја и ре ха би ли та ци ја нај че шћих ма лиг но ма 

код од ра слих: дој ке, плу ћа, ко ло рек тал ног кар ци но ма, кар ци но ма 
же лу ца, гр ли ћа, те ла ма те ри це, ова ри ју ма, про ста те, лим фо ма и 
ма лиг них хе мо па ти ја, а код де це: ле у ке ми ја, кар ци но ма мо зга, хи-
пер не фро ма, ту мо ра ко сти ју итд.

Вештине
Про це на здрав стве ног ста ња он ко ло шког бо ле сни ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Про це на ком пли ка ци ја ма лиг не бо ле сти
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Про це на ком пли ка ци ја спе ци фич не те ра пи је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Су пор тив на и суп сти ту ци о на те ра пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Трет ман при дру же них обо ље ња
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Па ли ја тив на те ра пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Трет ман ур гент них ста ња у он ко ло ги ји
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Неурологија

Знања
Ме нин ги тис
Ен це фа ли тис
Пар кин со но ва бо лест
Мул ти пла скле ро за
Епи леп си ја
Ми гре не
Гла во бо ље
Це ре бро ва ску лар ни ин султ
Це ре бро ва ску лар на ин су фи ци јен ци ја
Атро фи ја мо зга
По ре ме ћа ји n. tri ge mi nu sa
По ре ме ћа ји n. fa ci ja li sa
По ли не у ро па ти је
Мо но не у ро па ти је
Фан том ски бо ло ви
Ра ди ку ло па ти је
Her pes zo ster
Ми шић не дис тро фи је и ми о па ти је
Mi a ste ni ja gra vis
Де чи ја це ре брал на па ра ли за
Хе ми пле ги је, па ра пле ги је, ква дри пле ги је
Хор не ров син дром
Хи дро це фа лус

Ток сич не ен це фа ло па ти је
Пост тра у мат ске ен це фа ло па ти је
При мар ни и се кун дар ни ту мо ри мо зга
Обо ље ња ЦНС по сле ме ди цин ских ин тер вен ци ја
Вештине
Не у ро ло шка анам не за и не у ро ло шки пре глед
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ту ма че ње по моћ них ди јаг но стич ких ме то да
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 5
По зна ва ње ин ди ка ци ја за по моћ не ди јаг но стич ке ме то де
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Психијатрија

Знања
Ур гент на ста ња у пси хи ја три ји: акут не пси хо зе, де ли ри јум, 

па ра но ид ни син дром, ма ни ја, кон вер зив ни на пад, по ку шај са мо-
у би ства, ал ко хо ли чар ска ха лу ци но за, па нич ни по ре ме ћај, акут на 
ста ња у бо ле сти ма за ви сно сти

Анк си о зност и де пре си је
Не у ро зе
Пси хо зе
Бо ле сти за ви сно сти
Пси хо со мат ска дис функ ци ја
Пре се нил на и се нил на де мен ци ја
Пол на дис функ ци ја
Ри зич но по на ша ње у мен тал ном здра вљу и од го ва ра ју ћи по-

ступ ци
Тех ни ке по вр шин ске пси хо те ра пи је
По зна ва ње симп то ма по ро дич не дис функ ци је
Тех ни ке по ро дич не пси хо те ра пи је
Ко му ни ка ци ја ле кар-па ци јент
Спе ци фич ни ди јаг но стич ки и те ра пиј ски по ступ ци
Фар ма ко те ра пи ја пси хо ак тив ним ле ко ви ма
Ути цај ду шев не бо ле сти на од но се у по ро ди ци
Трет ман ре тар ди ра не де це
Вештине
Пси хи ја триј ски ин тер вју
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
При ме на пси хо те ра пи је
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Оце њи ва ње функ ци је по ро ди це
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Про це на ин ди ка то ра здра вља по ро ди це
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
По ро дич на те ра пи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Социјална медицина и здравствено васпитање

Знања:
Ути цај по ро ди це на здра вље и прин ци пи по ро дич ног здра вља
По зна ва ње пред но сти кућ ног ле че ња и не ге
По зна ва ње прав них окви ра свог де ло ва ња
По зна ва ње уло ге и зна ча ја Оп ште ме ди ци не у си сте му здрав-

стве не за шти те Ср би је
По зна ва ње кључ них еле ме на та и њи хо ве уло ге у си сте му 

здрав стве не за шти те Ср би је
По зна ва ње про гра ма уна пре ђе ња здра вља за по пу ла ци о не 

гру пе са ко ји ма ра ди
По зна ва ње кла си фи ка ци о них си сте ма ко ји се ко ри сте у Оп-

штој ме ди ци ни
По зна ва ње прин ци па во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је и 

еви ден ци је као и етич ке и прав не по сле ди це
По зна ва ње пре вен тив них про гра ма за по пу ла ци о не гру пе 

под ри зи ком
По зна ва ње осно ва про мо ци је здра вља
По зна ва ње на че ла ра да и ор га ни за ци је при мар не здрав стве не 

за шти те
По зна ва ње ме то да за ра но от кри ва ње бо ле сти
По зна ва ње мо гућ но сти и огра ни че ња пре вен тив них ак тив но сти
По зна ва ње по сту па ка за пра ће ње и про це ну ква ли те та сво га 

ра да као и ква ли те та ра да це лог ти ма у Оп штој ме ди ци ни
Вештине:
Оце на по ро дич ног здра вља
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10



Здрав стве но вас пи та ње у за јед ни ци у ко јој ра ди
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Во ђе ње ра да у гру пи
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Ин ди ви ду ал ни здрав стве но-вас пит ни рад са па ци јен том
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Осми шља ва ње пре вен тив них про гра ма за ка те го ри је ста нов-

ни штва са ко ји ма ра ди
Во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је бо ле сни ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10

Општа медицина

Знања
Оп шта ме ди ци на као по себ на ме ди цин ска ди сци пли на
Ко му ни ка ци ја у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Усме ре ност ка по је дин цу, по ро ди ци и за јед ни ци у ра ду ле ка-

ра оп ште ме ди ци не
Ко ор ди на ци ја у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Кон ти ну и тет у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Спе ци фи чан про цес до но ше ња од лу ка у оп штој ме ди ци ни
Про мо ци ја здра вља у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Био-пси хо-со цио-кул ту рал ни мо дел ре ша ва ња здрав стве них 

про бле ма (хо ли стич ки мо дел)
Тим ски рад у оп штој ме ди ци ни
При мар на здрав стве на за шти та. Дом здра вља као ин сти ту ци-

ја при мар не здрав стве не за шти те
Оп шта ме ди ци на у здрав стве ном ин фор ма ци о ном си сте му и 

Ком пју тер ски мо ни то ринг
Ор га ни за ци ја ра да ам бу лан те оп ште ме ди ци не
Ра ци о на ли за ци ја у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Ак ту ел на за кон ска ре гу ла ти ва у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Во ђе ње здрав стве не до ку мен та ци је
Здрав стве но вас пи та ње и за кон ска ре гу ла ти ва здрав стве ног 

вас пи та ња у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Про грам ска здрав стве на за шти та
Етич ки про бле ми у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Ме ди цин ске гре шке у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Ко мор би ди тет у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Ис тра жи ва ња у оп штој ме ди ци ни
Ме ди ци на за сно ва на на до ка зи ма
Пре вен ци ја, ра но от кри ва ње и ле че ње ма лиг них бо ле сти код 

па ци је на та са ма лиг ни те том у ра ду ле ка ра оп ште ме ди ци не
Па ли ја тив на те ра пи ја и су пор та тив на те ра пи ја он ко ло шких 

бо ле сни ка
Кућ но ле че ње
Вештине за амбулантни део специјализације
Да ва ње ин јек ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: по 50
Да ва ње (ин ста ли ра ње) ин фу зи ја и тран сфу зи ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 50
Апли ка ци је ле ко ва  – ин фил тра тив на при ме на ле ка
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 8
Ди ги тал ни пре глед рек ту ма
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 30
Пал па тор ни пре глед про ста те
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 30
Ин ци зи ја и дре на жа ап сце са
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 10
Об ра да па на ри ци ју ма
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 10
Об ра да опе ко ти на I, II и III сте пе на
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 20
При мар на об ра да ра не и шав
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
По сту пак са га стро сто мом
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 8
По сту пак са anus pre ter na tu ra li som
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 8
По сту пак са уро сто мом
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 8
Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке и фик си ра ње ка те те ра
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 10
Ре по зи ци ја па ра фи мо зе
Гле да: 1 Аси сти ра: 1 Из во ди: 1

При вре ме на имо би ли за ци ја
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ди ги тал но ме ре ње оч ног при ти ска
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 50
Ек то пи ра ње ка па ка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Пре глед ро жња че у фо кал ном осве тље њу
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Пре глед оч ног дна:
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Од стра њи ва ње стра них те ла из ока
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Пре глед и ис пи ра ње уха
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 30
Про це на ду би не ко ма то зног ста ња *
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 4
Ин ту ба ци ја *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 10
Те ра пи ја ки се о ни ком
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја *
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 50
Ре ги стро ва ње и ту ма че ње спи ро гра ма
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 20
Ре ги стро ва ње и ту ма че ње елек тро кар ди о гра ма
Гле да: 5 Аси сти ра: 5 Из во ди: 50
Ту ма че ње ренд ген ских сни ма ка
Гле да: 10 Аси сти ра: 20 Из во ди: 100
Во ђе ње здрав стве ног кар то на ори јен ти са ног пре ма здрав-

стве ним про бле ми ма бо ле сни ка
Гле да: 50 Аси сти ра: 50 Из во ди: 100
При ку пи ти по дат ке о здрав стве ном ста њу ста нов ни штва те-

ри то ри је оп шти не на ко јој спро во ди прак тич ну на ста ву, ...
Из во ди: 1
Одр жа ти пре да ва ње ста нов ни штву или школ ској де ци у при-

су ству мен то ра
Из во ди: 2
Во ди ти ди ску си о ну гру пу
Гле да: 10 Аси сти ра: 10 Из во ди: 20
На пра ви ти на осно ву при о ри тет них про бле ма здрав стве но-вас-

пит ни про грам за рад ну ор га ни за ци ју, шко лу и ло кал ну за јед ни цу
Из во ди: 3
Ве шти на: (37) Ура ди ти по ро дич ну ди јаг но сти ку
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Ве шти на: (38) Из ме ри ти те ле сну ма су, те ле сну ви си ну, обим 

гру ди и ку ко ва за про це ну ухра ње но сти
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 10
На пра ви ти ди јет ну ше му код па ци је на та раз ли чи тог здрав-

стве ног ста ња и уз ра ста
Гле да: 2 Аси сти ра: 2 Из во ди: 5
Ве шти на: (40) У до му здра вља да про ве де у сва ком са ве то ва-

ли шту по два да на

28. Ме ди ци на ра да 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ме ди ци не ра да тра је 4 го ди не.
Пр ве три го ди не спе ци ја ли за ци је од ви ја ју се кроз раз ли чи те 

обла сти а у то ку дру ге или тре ће го ди не спе ци ја ли за ци је, кан ди дат 
по ха ђа те о рет ску на ста ву.

По след ња го ди на спе ци ја ли за ци је пред ста вље на је из бор ном 
на ста вом из обла сти за ко ју се кан ди дат од лу чи а ко ја је у ве зи с 
ње го вом бу ду ћом про фе си о нал ном ори јен та ци јом у окви ру ме ди ци-
не ра да; та ко ђе, то ком овог пе ри о да, сту дент од ре ђе ни про блем из 
ме ди ци не ра да ре ша ва и прак тич но и пи шу ћи спе ци ја ли стич ки рад.

ФИЗИОЛОГИЈА РАДА С ФУНКЦИОНАЛНОМ
ДИЈАГНОСТИКОМ

Тра ја ње: 6 ме се ци
Циљ је да де фи ни ше при ступ ана ли зи рад ног ме ста, де фи-

ни ше зах те ве ра да и про це ни на чин и сте пен адап та ци је ху ма ног 
ор га ни зма на оп те ре ће ња из ра да.



У окви ру фи зи о ло ги је ра да спро во ди се еду ка ци ја сту де на та 
из сле де ћих обла сти:

I) ана ли за ра да и рад ног ме ста  – про це на зах те ва ра да и оп-
те ре ће ња на рад ном ме сту, на чин иден ти фи ка ци је и по ста вља ње 
кри те ри ју ма за при зна ва ње по је ди них рад них ме ста за рад на ме-
ста с по себ ним усло ви ма на ра ду; би ће да та и осно ва ер го но ми је 
рад ног ме ста.

II) адап ти ра ње ху ма ног ор га ни зма зах те ви ма из ра да (кар ди-
о ва ску лар ни си стем, ре спи ра тор ни си стем...), фи зи о ло ги ја ми шић-
ног тки ва, енер гет ска по тро шња при ра ду, осно ва ер го ме триј ских 
те сто ва у ци љу оце не фи зич ког рад ног ка па ци те та ис пи та ни ка, 
ана ли за ми шић не си ле и из др жљи во сти, ана ли за ста ња пе ри фер не 
ми кро цир ку ла ци је; би ће де фи ни са на осно ва фи зи о ло ги је за мо ра 
као и основ ни кон цеп ти ер го но ми је у ме ди ци ни ра да. Би ће об ра-
ђе ни и мо дер ни ста во ви у ве зи ху ма не ис хра не као и адап та ци је 
исте по тре ба ма из ра да као и фи зи о ло шки про бле ми при ра ду у 
сме на ма. По себ на те ма ће би ти пси хо фи зи о ло ги ја ра да.

III) спро во ђе ње и ин тер пре та ци ја основ них те сто ва функ ци-
о нал не ди јаг но сти ке ( EKG, спи ро ме три ја, рад с Ort ho-ра те ром, 
ис пи ти ва ње ко лор ног ви да, ако мо да ци је и кон вер ген ци је, ис пи ти-
ва ње вид ног по ља; ис пи ти ва ње ста ња чу ла слу ха са ин тер пре та ци-
јом ауди о гра ма, ин тер пре та ци ја ре зул та та те сто ва не у роп си хо ло-
шких и не у ро фи зи о ло шких ме то да у ме ди ци ни ра да, спро во ђе ње 
и ту ма че ње ре зул та та алер го ло шког те сти ра ња).

Про ве ра зна ња

Ко ло кви јум на кра ју обла сти

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Тра ја ње: 2 ме се ца
Циљ је да упо зна сту ден та с основ ним кон цеп ти ма, зна ча јем 

и прак тич ном им пле мен та ци јом епи де ми о ло ги је у MР.
У окви ру епи де ми о ло ги је спро во ди се еду ка ци ја сту де на та из 

сле де ћих обла сти: осно ва епи де ми о ло ги је и ци ље ви у ме ди ци ни 
ра да, ме ре уче ста ло сти по ре ме ћа ја здра вља, про це на екс по зи ци је 
у епи де ми о ло ги ји, вр сте епи де ми о ло шких сту ди ја, про це на ва лид-
но сти и пре ци зно сти у епи де ми о ло шким сту ди ја ма, узроч ност у 
епи де ми о ло ги ји. Прак тич ни при ме ри из епи де ми о ло ги је у MР.

Про ве ра зна ња

Ко ло кви јум на кра ју обла сти

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОЦЕНА РИЗИКА

Тра ја ње: 3 ме се ца
Пре вен ци ја оште ће ња здра вља рад ни ка по чи ње на рад ном 

ме сту, пре по зна ва њем штет но сти, ана ли зом усло ва на ра ду и из-
на ла же њем ме то да за њи хо во пре ва зи ла же ње. Еду ка ци ја сту ден та 
усме ре на је на упо зна ва ње про фе си о нал них штет но сти, њи хо во 
ме ре ње, про це ну екс по зи ци је, раз у ме ва ње од но са до за-ефе кат и 
по ста вља ње ли ми та кон цен тра ци ја или до за штет них ма те ри ја у 
са вре ме ним и бу ду ћим тех но ло ги ја ма.

ЦИЉ
Циљ еду ка ци је је иден ти фи ка ци ја ри зи ка и про це на екс по зи-

ци је и на чи на ели ми на ци је штет них ути ца ја рад ног про це са.
ГЛАВНЕ ТЕМЕ
 – ана ли за рад ног ме ста и рад не око ли не
 – ана ли за не по сред не жи вот не око ли не
 – сни ма ње  – опис про це са ра да
 – про фе си о нал не штет но сти: фи зич ке, хе миј ске, би о ло шке, 

пси хо со ци јал не
 – кан це ро ге не ма те ри је у рад ној и жи вот ној сре ди ни
 – ме ре ња штет но сти, MДK, мо ни то ринг
 – кли мат ски фак то ри
 – про це на екс по зи ци је рад ни ка (кон цен тра ци је  – ин тен зи тет 

штет но сти, дис тан ца, про ве де но вре ме)
 – би о ло шки мар ке ри екс по зи ци је и про це на би о ло шких ефе-

ка та екс по зи ци је, би о ло шки мо ни то ринг
 – ер го ном ски про бле ми и ре ше ња
 – ети о ло шка и епи де ми о ло шка ди јаг но за по сле ди ца екс по зи ци је
 – из на ла же ње аде кват них ме ра за шти те  – ко лек тив на и пер-

со нал на за штит на опре ма на ра ду

 – по ста вља ње ва лид них кри те ри ју ма за за шти ту здра вља 
рад ни ка

 – ор га ни за ци ја рад ног про це са и по ве ћа ње про дук тив но сти
Провера знања
Ко ло кви јум на кра ју обла сти
Се ми нар ски рад: ана ли за јед ног рад ног ме ста са опи сом рад-

ног про це са, штет но сти, ме ре ња, про це на екс по зи ци је. Рад би био 
прак тич на при ме на зна ња сте че ног и при ме на ве шти на.

МЕНАЏМЕНТ У МЕДИЦИНИ РАДА

Тра ја ње: 1 ме сец
Пре по зна ва ње по тре бе фир ме од но сно по сло дав ца је нео п-

ход но да се пре по ру чи по слов ни план ра ди по ве ћа ња про дук тив-
но сти кроз за шти ту здра вља рад ни ка. По себ но ка да се ра ди о уво-
ђе њу но ве опре ме и тех но ло ги је по треб но је за шти ти ти рад ни ка 
али и по сло дав ца од кон се квен ци ко је би сно сио због од штет них 
зах те ва рад ни ка. По што ва ње про пи са из за шти те на ра ду и за га-
ђе ња рад не а на ро чи то ши ре жи вот не око ли не у скла ду са но вим 
за ко ни ма и кон тро ла спро во ђе ња по треб них ме ра за шти те.

ЦИЉ
Ис пи ти ва ње но вих тех но ло ги ја и рад них про це са са аспек та 

за шти те рад ни ка и пре по ру ке ру ко ва о ци ма и по сло дав ци ма.
ГЛАВНЕ ТЕМЕ
 – ко му ни ка ци ја
 – ор га ни за ци ја ра да
 – са мо за шти та
 – мо ти ва ци ја
 – про фе си о нал на се лек ци ја
 – про пи си, за ко но дав ство и ети ка
Вештине
 – не по сред но уче ство ва ње у са чи ња ва њу уго во ра са рад ним 

ор га ни за ци ја ма
 – раз ма тра ње зах те ва и пи са ње по ну де
 – пред лог про гра ма и уго во ра
 – са чи ња ва ње из ве шта ја, пи са ње ела бо ра та
 – из во ђе ње за кљу ча ка, пи са ње пред ло га и пре по ру ка

РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА

Тра ја ње: 6 не де ља
Об у хва та еду ка ци ју из обла сти ути ца ја ра ди о ак тив но сти на 

ста нов ни штво и по себ но ли ца ко ја су про фе си о нал но из ло же на 
јо ни зу ју ћим зра че њи ма. Јо ни зу ју ће зра че ње је све ве ћи про блем 
об зи ром на све ве ћу при ме ну у ме ди ци ни, ин ду стри ји у ре дов ном 
ра ду и у ван ред ним при ли ка ма и зах те ва по себ ну па жњу и за шти-
ту јер су ње му из ло же ни и рад ни ци и па ци јен ти и це ло куп но ста-
нов ни штво а и ди рек тан је узрок по ве ћа ној ин ци ден ци ма лиг них 
бо ле сти у све ту и по се бан ри зик за по пу ла ци ју због по сле ди ца и 
на по том ство.

ЦИЉ
Кон ти ну и ра но пра ће ње до за и по сле ди ца и бла го вре ме на за-

шти та, а пре све га пре вен ци ја по сле ди ца.
Главне теме
 – Ра ди о ак тив ност у жи вот ној око ли ни
 – До зи ме три ја
 – Ра ди ја ци о на оште ће ња
 – Де кон та ми на ци ја
 – За шти та од зра че ња
Вештине
 – лич на до зи ме три ја
 – би о до зи ме три ја
 – га ма спек тро ме три ја
 – пе ри о дич ни пре гле ди и про це на ри зи ка у рад ни ка у зо ни 

зра че ња
 – ци ља ни пре гле ди ли ца са кон та ми ни ра них ме ста
Провера знања
Ко ло кви јум на кра ју обла сти

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА У МЕДИЦИНИ РАДА

Тра ја ње: 2 не де ље
Циљ мо ду ла је да ука же на зна чај, на чин при ме не и ту ма-

че ње нај зна чај ни јих ме то да у па ра ме тар ској и не па ра ме тар ској 



ста ти сти ци у ци љу об ра де ре зул та та ис тра жи ва ња као и на на чин 
ту ма че ња до би је них ре зул та та.

То ком мо ду ла би ће об ра ђе ни сле де ће те мат ске је ди ни це: де фи-
ни ци ја и кла си фи ка ци ја ста ти сти ке, основ ни ста ти стич ки пој мо ви, 
сре ђи ва ње, гру пи са ње, та бе лар но и гра фич ко при ка зи ва ње по да та-
ка. Ме тод ста ти стич ког опи си ва ња. Ре ла тив ни бро је ви. Ме ре цен-
трал не тен ден ци је. Ме ре ва ри ја би ли те та. Ме ре об ли ка рас по де ле 
фре квен ци ја. Ме ре ко ре ла ци је, Те о риј ске рас по де ле ве ро ват но ћа. 
Нор мал на и би ном на рас по де ла. Ста ти стич ка ана ли за. Оце њи ва ње 
по пу ла ци о них па ра ме та ра и те сти ра ње хи по те за, Про це на зна чај-
но сти раз ли ке па ра ме тар ским ме то да ма. Про це на зна чај но сти раз-
ли ке не па ра ме тар ским ме то да ма (за сно ва ним на ран го ви ма). Про-
це на зна чај но сти раз ли ке не па ра ме тар ским ме то да ма (за сно ва ним 
на уче ста ло сти ма). Ста ти стич ка кон тро ла при дру же них фак то ра у 
та бли ца ма кон тин ген ци је-иден ти фи ка ци ја и кван ти фи ка ци ја фак то-
ра ри зи ка, Нај че шће ко ри шће ни ком пју тер ски про гра ми за об ра ду 
тек ста и сли ка, за ста ти стич ку ана ли зу и за пре зен та ци ју ре зул та та

Провера знања
Ис пит/ко ло кви јум из пред ме та Ме ди цин ска ста ти сти ка по ла-

же се пи сме но и усме но при че му је пи сме ни део ис пи та кла си фи-
ка ци о ни.

ПРЕВЕНЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПАТОЛОГИЈЕ

Тра ја ње: 10 ме се ци
Раз вој тех но ло ги је у зна чај ној ме ри сма њио је штет но сти ко-

ји ма су рад ни ци из ло же ни на сво јим рад ним ме сти ма а то је ре-
зул то ва ло сма ње њем бро ја про фе си о нал них обо ље ња и по вре да 
на ра ду. Про ме не у тех но ло ги ји узро ко ва ле су и по ја ву обо ље ња 
ко ја се ра ни је ни су ја вља ла па се и не на ла зе на ли ста ма про фе-
си о нал них бо ле сти као и про ме ну струк ту ре бо ле сти у ве зи са 
ра дом. Еду ка ци ја спе ци ја ли за на та ме ди ци не ра да у обла сти пре-
вен ци је про фе си о нал не па то ло ги је пред ви ђа да се по себ на па жња 
усме ри ка пре вен ци ји обо ље ња у ве зи са ра дом и про фе си о нал них 
бо ле сти. По ред то га, зна тан фонд ча со ва би ће по све ћен ди јаг но-
стич ким про це ду ра ма ко је омо гу ћа ва ју ра ну ди јаг но сти ку и ра ну 
ре ха би ли та ци ју ових обо ље ња и у ма њој ме ри њи хо ву те ра пи ју.

Циљеви превенције професионалне патологије
 – Оспо со бље ност ле ка ра за из во ђе ње ком плет ног пре гле да у 

слу жби ме ди ци не ра да
 – Оспо со бље ност ле ка ра за са мо стал ну из ра ду про гра ма ис-

пи ти ва ња пре ма штет но сти ма ко ји ма је па ци јент из ло жен
 – Оспо со бље ност ле ка ра за са мо стал но оба вља ње ра не ди јаг-

но сти ке про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с ра дом и по-
вре да на ра ду

 – Оспо со бље ност ле ка ра за са мо стал но оба вља ње пре вен ци је 
про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду

 – Оспо со бље ност ле ка ра за са мо стал но оба вља ње оце не рад-
не спо соб но сти код про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с 
ра дом и по вре да на ра ду

 – Ин фор ми са ност о про гра ми ма ре ха би ли та ци је про фе си о-
нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду

 – Оспо со бље ност ле ка ра за из ра ду про гра ма ра не ре ха би ли-
та ци је и пре вен ци је про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с 
ра дом и по вре да на ра ду

Главне теме
 – Пре вен ци ја про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с ра-

дом и по вре да на ра ду
 – Ди јаг но сти ка про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи с 

ра дом и по вре да на ра ду
 – Те ра пи ја про фе си о нал них обо ље ња
 – Оце на рад не спо соб но сти код про фе си о нал них обо ље ња, 

бо ле сти у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду
 – Ре ха би ли та ци ја про фе си о нал них обо ље ња, обо ље ња у ве зи 

с ра дом и по вре да на ра ду
Вештине
 – Из во ђе ње пре гле да у ме ди ци ни ра да са по себ ним фо ку сом 

на рад ну анам не зу
 – Оспо со бље ност за ра ну ди јаг но сти ку про фе си о нал них обо-

ље ња, обо ље ња у ве зи с ра дом и ди јаг но сти ку по вре да на ра ду
 – Из во ђе ње скри нинг оф тал мо ло шког пре гле да ко ји укљу чу-

је пре глед ор то реј те ром, пре глед оч ног дна и ту ма че ње ре зул та та
 – Из во ђе ње скри нинг ото ри но ла рин го ло шког пре гле да ко ји 

укљу чу је ауди о ме три ју са ту ма че њем ре зул та та и из ра чу на ва њем 
сте пе на оште ће ње слу ха

 – Из во ђе ње скри нинг не у роп си хи ја триј ског пре гле да са ту-
ма че њем ре зул та та

 – Из во ђе ње скри нинг ор то пед ског пре гле да са ту ма че њем ре-
зул та та

 – Пра вље ње про гра ма ис пи ти ва ња пре ма штет но сти ма ко ји-
ма је рад ник из ло жен или ће би ти из ло жен

 – Узи ма ње би о ло шког ма те ри ја ла за ла бо ра то риј ске и ток си-
ко ло шке ана ли зе

 – Ин тер пре та ци ја ре зул та та ла бо ра то риј ских и ток си ко ло-
шких ана ли за

 – Из ра да про гра ма пре вен ци је про фе си о нал них обо ље ња, 
обо ље ња у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду

 – Из ра да про гра ма ра не ре ха би ли та ци је у ци љу пре вен ци је 
на стан ка про фе си о нал них обо ље ња, обо ље ња у ве зи с ра дом и по-
вре да на ра ду

 – Из ра да про гра ма по себ не за шти те вул не ра бил них гру па у 
ци љу пре вен ци је на стан ка про фе си о нал них обо ље ња, обо ље ња у 
ве зи с ра дом и по вре да на ра ду

 – Пре по зна ва ње алер го ло шких обо ље ња по ве за них са про-
фе си о нал ном екс по зи ци јом и пре вен ци ја њи хо ве по ја ве

 – Из во ђе ње и ин тер пре та ци ја елек тро кар ди о гра ма и спи ро-
ме три је

 – По зна ва ње осно ва са елек тро фи зи о ло шке ди јаг но сти ке са 
осно ва ма ту ма че ња ре зул та та

 – Об у че ност за те ра пи ју про фе си о нал них обо ље ња
 – По зна ва ње ин ди ка ци ја и прин ци па ре ха би ли та ци је про фе-

си о нал них обо ље ња, обо ље ња у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду.
 – Из во ђе ње оце не рад не спо соб но сти про фе си о нал них обо-

ље ња, обо ље ња у ве зи с ра дом и по вре да на ра ду
Провера знања
 – Про ве ра прак тич не оспо со бље но сти за из во ђе ње и ту ма че-

ње ре зул та та:
 – Оф тал мо ло шког
 – Ото ри но ла рин го ло шког,
 – Не у роп си хи ја триј ског
 – Ор то пед ског пре гле да
 – Елек тро кар ди о гра ма
 – Спи ро ме три је
 – Ко ло кви ју ми:
 – Про фе си о нал на обо ље ња плу ћа
 – Про фе си о нал на ток си ко ло ги ја
 – Оп шта обо ље ња
 – Ра ди о ло шка за шти та
 – Про фе си о нал на па то ло ги ја
 – Се ми нар ски рад:
 – Про грам пре вен ци је про фе си о нал них обо ље ња, обо ље ња у 

ве зи с ра дом и по вре да на ра ду у од ре ђе ној рад ној ор га ни за ци ји
 – Про грам ра не ре ха би ли та ци је у ци љу пре вен ци је на стан ка 

про фе си о нал них обо ље ња, обо ље ња у ве зи с ра дом и по вре да на 
ра ду у од ре ђе ној рад ној ор га ни за ци ји

ЕКОЛОГИЈА РАДА

Тра ја ње: 6 ме се ци
Ци ље ви:
1. Иден ти фи ка ци ја и про це на про фе си о нал них штет но сти по 

здра вље за по сле них на рад ним ме сти ма са по ве ћа ним ри зи ком;
2. Ева лу а ци ја ефе ка та про фе си о нал них штет но сти на здра-

вље за по сле них;
3. Упо зна ва ње са ме то да ма лич не и ко лек тив не за шти те од 

про фе си о нал них ри зи ка по здра вље за по сле них;
4. Уна пре ђе ње ква ли те та рад не сре ди не  – ели ми на ци ја и ре-

дук ци ја ри зи ка по здра вље за по сле них на рад ним ме сти ма;
5. Ко ри шће ње и из ра да ба зе по да та ка о при сут ним ри зи ци ма 

на рад ним ме сти ма у раз ли чи тим гра на ма ин ду стри је, ру дар ства и 
услу жних де лат но сти;

6. Ути цај ин ду стриј ских из во ра на жи вот ну око ли ну (сре ди ну).
Глав не те ме:
1. Упо зна ва ње са ри зи ци ма на рад ним ме сти ма у раз ли чи тим 

гра на ма при вре де и њи хо вим фи зич ким, хе миј ским и дру гим ка-
рак те ри сти ка ма:

а) фи зич ке при ро де (бу ка, ви бра ци је, сни жен и по ви шен ба-
ро ме тар ски при ти сак, ни ска и ви со ка тем пе ра ту ра, јо ни зу ју ће, не-
јо ни зу ју ће зра че ње и дру го);



б) хе миј ске при ро де (ме та ли, ток сич ни га со ви, ор ган ски рас-
тва ра чи, пе сти ци ди и дру ги)

ц) би о ло шке при ро де
1. Вр сте пра ши не, ње ни ефек ти на ор га ни зам екс по но ва них
2. Ми кро кли ма и оце на ми кро кли мат ских усло ва на рад ном 

ме сту;
3. Осве тље ност и вр сте осве тље но сти рад ног ме ста
4. Мо ни то ринг ри зи ка са рад них ме ста укљу чу ју ћи фи зич ке, 

хе миј ске, би о ло шке и ер го ном ске ри зи ке (вр сте мо ни то рин га, ме-
то де узор ко ва ња);

5. Прин ци пи ме ре ња зву ка, бу ке, ми кро кли мат ска ме ре ња, то-
плот ног зра че ња, ви бра ци ја, јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих зра че ња;

6. Ме то де ме ре ња пра ши не у рад ној и жи вот ној око ли ни 
(сре ди ни);

7. Ме то де ме ре ња хе миј ских аге на са у рад ној и жи вот ној око-
ли ни (сре ди ни) (ко ло ри ме триј ске, и фо то ме триј ске ме то де, га сна, 
теч на, јон ска, атом ско-ап сорп ци о на спек тро ме три ја, елек трон ска 
тран сми си о на ми кро ско пи ја, и дру ге);

8. Ме то де ме ре ња би о ло шких аге на са (бак те ри ја, ви ру са, 
гљи ви ца и про то зоа) у рад ној и жи вот ној око ли ни;

9. Мак си мал но до зво ље не кон цен тра ци је, до зе и ни вои у рад-
ној и жи вот ној сре ди ни;

10. Про це на ин ди ви ду ал не екс по зи ци је за по сле ног;
11. Упо зна ва ње са но вим тех но ло ги ја ма и њи хо вог ути ца ја на 

рад ну и жи вот ну око ли ну;
12. Хи ги јен ска оце на рад ног ме ста;
13. Прет ход ни пре гле ди (обим пре гле да и ба те ри ја те сто ва 

при раз ли чи тим екс по зи ци ја ма);
14. Пе ри о дич ни пре гле ди за по сле них на рад ним ме сти ма са 

по ве ћа ним ри зи ком (обим пре гле да и ба те ри ја те сто ва при раз ли-
чи тим екс по зи ци ја ма);

15. Дру ги пре гле ди за по сле них у ме ди ци ни ра да (ци ља ни и 
си сте мат ски);

16. Ор га ни за ци ја здрав стве ног над зо ра за рад ни ке екс по но-
ва не про фе си о нал ним ри зи ци ма;

17. Упо зна ва ње са за кон ским про пи си ма од зна ча ја за про це-
ну ри зи ка и хи ги јен ску оце ну рад ног ме ста (за ко ни Ср би је и Цр не 
Го ре, ме ђу на род ни про пи си, до ма ћи и ме ђу на род ни стан дар ди) у 
овој обла сти.

Вештине
Ми кро кли мат ска ме ре ња
Уче шће у ве ри фи ка ци ји рад них ме ста са по себ ним усло ви ма 

ра да
Ана ли за рад ног ме ста
Ме ре ње осве тље но сти рад них ме ста
Ме ре ње ин тен зи те та и фре квен ци је бу ке у рад ној сре ди ни
Ме ре ње за пра ше но сти рад не сре ди не
Узи ма ње узо ра ка ат мос фе ре за ток си ко ло шко хе миј ска ис пи-

ти ва ња
Ин тер пре та ци ја ре зул та та хи ги јен ских ме ре ња рад не сре ди не
Ева лу а ци ја ути ца ја усло ва ра да на здрав стве но ста ње и рад ну 

спо соб ност
Провера знања
Прак тич ни ис пит  – рад са апа ра ти ма за ме ре ње ми кро кли ме, 

бу ке, осве тље но сти,
Усме ни ко ло кви јум
Три се ми нар ска ра да: 1. Про це на ри зи ка рад ног ме ста у хе-

миј ској ин ду стри ји
2. Про це на ри зи ка рад ног ме ста у ру дар ству
3. Ева лу а ци ја ефе ка та про фе си о нал них штет но сти на здра-

вље екс по но ва них рад ни ка

ОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

Тра ја ње: 4 ме се ца
Увод
Оце на рад не спо соб но сти (ОРС) пред ста вља про цес ускла-

ђи ва ња фи зич ких, сен зор них и мен тал них ка па ци те та чо ве ка са 
усло ви ма ра да и зах те ви ма рад ног ме ста. Она је нео п ход на при-
ли ком за сни ва ња рад ног од но са, при пе ри о дич ном пре гле ду 
рад ни ка, при про ме ни тех но ло ги је на рад ном ме сту ако се но ви 
тех но ло шки про цес бит но раз ли ку је од до та да шњег, при при вре-
ме ној спре че но сти за рад услед бо ле сти или по вре де и код по тре бе 
оства ри ва ња не ког од пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња за по сле них.

Основ ни прин цип ко га се тре ба др жа ти при ОРС је да је за 
ква ли тет ну оце ну рад не спо соб но сти по треб но: де таљ но по зна-
ва ти пси хо фи зич ке и сен зор не (би о ло шке) спо соб но сти рад ни ка, 
ком плет но по зна ва ти усло ве, ри зи ке и зах те ве рад ног ме ста, а за-
тим, ускла ди ти по дат ке из ове две гру пе

Циљеви
1. Обез бе ди ти да се на рад на ме ста за по сле осо бе ко је не ма ју 

кон тра ин ди ка ци је за рад
2. Про ме на рад ног ме ста и пре кид екс по зи ци је про фе си о нал-

ним ри зи ци ма у слу ча је ви ма кад се код за по сле ног рад ни ка утвр де 
оште ће ња здра вља ко ја га чи не не спо соб ним за да љи рад на са да-
шњем рад ном ме сту

3. Оства ри ва ње пра ва по осно ву пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња у слу ча ју сма ње ња или гу бит ка рад не спо соб но сти

Главне теме
1. Прет ход ни пре гле ди  – оце на рад не спо соб но сти за рад на 

ме ста са по ве ћа ним ри зи ком;
2. Пе ри о дич ни пре гле ди  – оце на рад не спо соб но сти за по сле-

них на рад ним ме сти ма са по ве ћа ним ри зи ком
3. Оце на рад не спо соб но сти код оста лих пре гле да не за по сле них
4. Оце на рад не спо соб но сти код трај ног оште ће ња здра вља 

услед бо ле сти и по вре да ра ди ве шта че ња и оства ре ња пра ва у 
фон ду ПИО

5. Оце на тра ја ња при вре ме не не спо соб но сти за рад
6. Оце на рад не спо соб но сти у оста лим слу ча је ви ма (у суд-

ским спо ро ви ма, спо соб ност за оба вља ње вој не слу жбе, ба вље ња 
спор том и слич но)

7. Про це на по сле ди ца по вре да и про фе си о нал них обо ље ња 
на рад ну спо соб ност

8. Оце на рад не спо соб но сти во за ча мо тор них во зи ла
9. Оце на рад не спо соб но сти ле тач ког осо бља
10. Оце на рад не спо соб но сти за по сле них на пло ви ли ма на 

во ди
11. Оце на рад не спо соб но сти вул не ра бил них гру па (же на у 

труд но ћи, омла ди не, ста ри јих осо ба, хен ди ке пи ра них)
12. Узро ци ин ва лид но сти
13. Ком пен за ци је ко је се по за ко ну обез бе ђу ју ин ва ли ди ма
14. Упо зна ва ње са за кон ским про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је 

од зна ча ја за оце ну рад не спо соб но сти као и ме ђу на род ним про-
пи си ма.

Вештине
Рад у ле кар ским ко ми си ја ма
Об ра да па ци је на та обо ле лих од ви бра ци о не бо ле сти
Об ра да па ци је на та обо ле лих од дру гих бо ле сти у ве зи са ра дом
Оце на рад не спо соб но сти код обо ле лих од оп штих обо ље ња
Об ра да па ци је на та обо ле лих од хро нич ног брон хи ти са или 

брон хи јал не аст ме
Об ра да па ци је на та код ко јих по сто ји сум ња да бо лу ју од пне-

у мо ко ни зе
Об ра да па ци је на та са дру гим ре спи ра тор ним обо ље њи ма
Оце на рад не спо соб но сти код обо ле лих од пул мо ло шких 

обо ље ња
Об ра да па ци је на та тро ва них оло вом на сво јим рад ним ме-

сти ма
Об ра да па ци је на та тро ва них ме тал ним па ра ма и пра ши ном
Об ра да па ци је на та тро ва них ор ган ским рас тва ра чи ма
Об ра да па ци је на та са сум њом да се ра ди о дру гим тро ва њи ма
Оце на рад не спо соб но сти код ток си ко ло шких слу ча је ва
Ис пи ти ва ње ви да Ort ho – ra ter-ом
Ис пи ти ва ње адап та ци је на та му
Ис пи ти ва ње ко лор ног ви да
Ауди о ме три ја
Из ра чу на ва ње и про це на оште ће ња слу ха и од ре ђи ва ње те ле-

сног оште ће ња
Ис пи ти ва ње ве сти бу ла ри са
Оце на рад не спо соб но сти код не у роп си хи ја триј ских бо ле-

сни ка
Елек тро не у ро граф ске ме то де ис пи ти ва ња пе ри фер ног нер-

вног си сте ма
Чи та ње Rtg. сним ка плу ћа
Чи та ње Rtg. сни ма ка ко шта но-зглоб ног си сте ма
Ода би ра ње ма те ри ја ла за при пре му спе ци фич них алер ге на 

са рад ног ме ста
Алер го ло шко ку та но те сти ра ње



Оце на рад не спо соб но сти код обо ле лих од алер гиј ских бо ле сти
Оце на рад не спо соб но сти код обо ле лих од ко шта но-зглоб них 

обо ље ња
Бро ја ње ери тро ци та, ле у ко ци та, тром бо ци та, ре ти ку ло ци та, 

BPE, He inz-тел. ле у ко ци тар не фор му ле
Ана ли за ури на
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ме та ла у би о ло шком ма те ри ја лу
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је CO у кр ви
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је би о ло шких ин ди ка то ра екс по зи-

ци је орг. рас тва ра ча
Уче шће у ра ду дру го сте пе не ко ми си је за бо ло ва ње
Уче шће у ра ду дру го сте пе не ко ми си је за упу ћи ва ње на ре ха-

би ли та ци ју
Ева лу а ци ја би о хе миј ских и ток си ко ло шких ре зул та та
Ле че ње акут них обо ље ња рад ни ка
Пру жа ње пр ве по мо ћи код по вре де на ра ду
Ле че ње и хи рур шко збри ња ва ње лак ших по вре да
Ле че ње бо ле сти у ве зи са ра дом
Про ве ра зна ња:
Прак тич ни ис пит  – об ра да слу ча ја где се тра жи ОРС
Усме ни ко ло кви јум
Три се ми нар ска ра да:
1. Утвр ђи ва ње узро ка ин ва лид но сти у не ком пред у зе ћу сред-

ње ве ли чи не у Ср би ји
2. Тра ја ње мор би ди тет ног ап сен ти зма
3. Ева лу а ци ја оце не рад не спо соб но сти на кон пе ри о дич них 

пре гле да рад ни ка

ПРВА ПОМОЋ У МЕДИЦИНИ РАДА

Тра ја ње: 2 не де ље
Има ју ћи ви ду екс пан зи ју раз ли чи тих тех но ло ги ја у на шој зе-

мљи (са вре ме них, ма ње са вре ме них и оних ко је су за ста ре ле) са 
јед не стра не као и по тен ци јал не ри зи ке ко је но се са со бом, циљ је 
еду ко ва ти ле ка ре ко ји су у не по сред ној бли зи ни та квих рад них ме-
ста да мо гу бр зо и аде кват но да ука жу пр ву ме ди цин ску по моћ. У 
том ци љу из вр ши ће се те о рет ска еду ка ци ја ка дра као и низ ве жби 
на лут ка ма фан то ми ма ко ји се од но се на КПР, прин ци пи ин ту ба-
ци је, ур гент но да ва ње па рен те рал не те ра пи је, али и на љу ди ма као 
што је де мон стра ци ја ко ма по ло жа ја.

Главне теме
Пру жа ње пр ве по мо ћи код акут них и хро нич них тро ва ња
Пру жа ње пр ве по мо ћи код акут них и хро нич них ста ња ре-

спи ра тор ног трак та
Пру жа ње пр ве по мо ћи код по вре да на ра ду
Пр ва по моћ код ка у стич ног и ко ро зив ног де ло ва ња (ба зе и 

ки се ли не)
Зна чај и ду жи на оп сер ва ци је
Вештине
Из во ђе ње КПР
Прин ци пи ин ту ба ци је са де мон стра ци јом из во ђе ња
Де мон стра ци ја ко ма по ло жа ја
Прин ци пи да ва ња па рен те рал не те ра пи је
На чи ни за у ста вља ња кр ва ре ња ( Esmarh-oвa по ве ска)
По пу ња ва ње ли сте за Esmarh-ову по ве ску
Провера знања:
Прак тич ни ис пит или ко ло кви јум

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРАУМАТИЗАМ И ЗАШТИТА

Тра ја ње: 2 не де ље
Еду ка ци ја се са сто ји из упо зна ва ња узро ка по вре да у но вим 

тех но ло шким про це си ма и при ра ду на са вре ме ној опре ми и ма-
ши на ма као и раз ви ја ња за штит них сред ста ва са ци љем да се сма-
њи број из гу бље них рад них да на, од но сно из о ста нак са по сла и 
бо ло ва ња. За шти ту у рад ном про сто ру и ор га ни за ци ју по сла тре ба 
по ди ћи на ни во ко јим ће се упо тре ба лич них за штит них сред ста ва 
сма њи ти на нај ма њу ме ру, а та мо где су нео п ход на, тре ба да има ју 
мак си мал на ер го ном ска ре ше ња та ко да не сме та ју рад ни ку за по-
сти за ње нор ме а да исто вре ме но пру жа ју аде кват ну за шти ту.

Главне теме
 – узро ци по вре да
 – усло ви по вре ђи ва ња

 – за кон ски про пи си о за шти ти на ра ду и пра ви ма рад ни ка
 – ап сен ти зам
 – пра ће ње уче ста ло сти и те жи не по вре да у по је ди ним при-

вред ним гра на ма
 – пре вен ци ја по вре ђи ва ња
 – тех нич ка за шти та
 – лич на за шти та
Провера знања
Се ми нар ски рад где би се при ме ни ле ста ти стич ке ме то де из-

ра чу на ва ња ин дек са фре квен ци је, те жи не, по сле ди ца и пред лог 
ме ра за шти те.

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

Тра ја ње: 2 не де ље
Об у хва та еду ка ци ју сту де на та ка ко да на нај сли ко ви ти ји 

на чин спро во де здрав стве но вас пи та ње пре све га рад ни ка у рад-
ним ор га ни за ци ја ма ра ди раз ви ја ња све сти о са мо за шти ти. Ка ко 
их упо зна ти са ри зи ци ма ра да и ка ко се мо гу из бе ћи, ка ко по ди ћи 
сте пен мо ти ва ци је и кон цен тра ци је за свој по сао. Та ко ђе, во ђе ње 
„здра вог“ жи во та и ван рад ног вре ме на и на пу шта ње ло ших на ви-
ка, пу ше ња и ал ко хо ли зма. Ме то де про мо ци је здра вља би ле би у 
ви ду ор га ни за ци је пре да ва ња у рад ним ор га ни за ци ја ма и дис пан-
зе ри ма ме ди ци не ра да ко ји ће спро во ди ти здрав стве но вас пи та ње 
на те ре ну.

ЗАШТИТА ЖЕНА У РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДУ

Тра ја ње: 2 не де ље
По себ ну па жњу обра ти ти на ри зи ке ка да су у пи та њу же не у 

ре про дук тив ном пе ри о ду и зна чај њи хо ве за шти те об зи ром на мо-
гу ће по сле ди це на по том ство.

ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА И ИЗ РА ДА  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ РА ДА 12 МЕ СЕ ЦИ

КОЛОКВИЈУМИ

1. ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА РА ДА СА ФУНК ЦИ О НАЛ НОМ ДИ ЈАГ-
НО СТИ КОМ

2. ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ГИ ЈА
3. ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА И ПРО ЦЕ НА РИ ЗИ КА
4. МЕ ДИ ЦИН СКА СТА ТИ СТИ КА
5. РА ДИ О ЛО ШКА ЗА ШТИ ТА
6. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА
7. ОЦЕ НА РАД НЕ СПО СОБ НО СТИ
8. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ БО ЛЕ СТИ
9. ЕКО ЛО ГИ ЈА РА ДА
10. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ РАК

СЕМИНАРИ

1. Се ми нар ски рад: ана ли за јед ног рад ног ме ста са опи сом 
рад ног про це са, штет но сти, ме ре ња, про це на екс по зи ци је. Рад 
би био прак тич на при ме на зна ња и при ме на ве шти на сте че ног из 
обла сти: ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА И ПРО ЦЕ НА РИ ЗИ КА

2. Се ми нар ски рад ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ ТРА У МА ТИ ЗАМ, 
ПО ВРЕ ДЕ НА РА ДУ, где би се при ме ни ле ста ти стич ке ме то де из-
ра чу на ва ња ин дек са фре квен ци је, те жи не, по сле ди ца и пред лог 
ме ра за шти те.

3. Се ми нар ски рад Утвр ђи ва ње узро ка ин ва лид но сти у не ком 
пред у зе ћу сред ње ве ли чи не у Ср би ји

4. Се ми нар ски рад Тра ја ње мор би ди тет ног ап сен ти зма
5. Се ми нар ски рад Ева лу а ци ја оце не рад не спо соб но сти на-

кон пе ри о дич них пре гле да рад ни ка
6. Се ми нар ски рад: ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА БО ЛЕСТ  – при каз 

слу ча ја
НА ПО МЕ НА:
1. Год. од мо ри се ко ри сте по до го во ру са рад ном ор га ни за ци-

јом у вре ме рас пу ста, а ду жи на се од би ја од обла сти ко је су пред-
ви ђе не да тра ју нај ду же, а по до го во ру са мен то ром

2. Спе ци ја ли стич ки рад се ра ди у вре ме дво се ме страл не на-
ста ве.



29. Ра ди о ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Де фи ни ци ја Ра ди о ло ги је

Ра ди о ло ги ја је ме ди цин ска спе ци јал ност ко ја укљу чу је све 
на чи не ме ди цин ског сли ка ња ( ima gin ga) ко ји ма се до би ја ју ин-
фор ма ци је о ана то ми ји, па то ло ги ји, хи сто па то ло ги ји, и функ ци ји 
бо ле сних ста ња. Она та ко ђе укљу чу је и ин тер вент не тех ни ке за 
по ста вља ње ди јаг но зе бо ле сти и за ми ни мал но ин ва зив но ле че ње 
бо ле сти под кон тро лом ima ging (сли ков них) тех ни ка.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је: 4 го ди не или 48 ме се ци (44 ме се ца 
ста жа + 4 ме се ца го ди шњег од мо ра и при пре ма ња спе ци ја ли стич-
ког ис пи та)

Ко ло кви ју ми

По ла жу се усме но.
Укуп но има 12 мо ду ла (1 оп шти и 11 спе ци јал них). Сва ки мо-

дул је ко ло кви јум за се бе.
Да би се по ла гао за вр шни ис пит мо ра ју се по ло жи ти сви ко-

ло кви ју ми.
За вр шни ис пит

По ла же се прак тич ни ис пит и тест.

План спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли стич ко ста жи ра ње (тре нинг, обу ка) тре ба да бу-
де за сно ва но на кру же њу по ор ган ским си сте ми ма а не по ima ging 
тех ни ка ма (нпр кла сич на ра ди о ло ги ја, УЗ, КТ  – ком пју те ри зо ва на 
то мо гра фи ја, МР  – маг нет на ре зо нан ца, ПЕТКТ –по зи трон еми си о-
на то мо гра фи ја). Раз у ме ва ње и упо тре ба ових раз ли чи тих тех ни ка 
ра ди о ло ги је тре ба да бу де спро ве де но кроз ор ган ске си сте ме у то-
ку спе ци ја ли стич ког ста жи ра ња. То јест спе ци ја ли стич ко кру же ње 
тре ба да бу де за сно ва но на мо ду ли ма ко ји пред ста вља ју по себ не ор-
ган ске си сте ме. При том, у окви ру сва ког мо ду ла то јест у окви ру 
сва ког ор ган ског си сте ма тре ба из у ча ва ти при ме ну свих рас по ло жи-
вих тех ни ка (кла сич на ра ди о ло ги ја, УЗ, КT, MР, ПЕТКТ, итд.). Овим 
ор ган ским мо ду ли ма тре ба до да ти че ти ри ко ја су струк ту ри са на по-
себ но и не од но се се на по се бан ор ган ски си стем. То су пе ди ја триј-
ска ра ди о ло ги ја, ур гент на ра ди о ло ги ја, ин тер вент на ра ди о ло ги ја и 
он ко ло шка ра ди о ло ги ја. На овај на чин се до би ја ју сле де ћи мо ду ли:

1. Ре спи ра тор ни
2. Кар ди о ва ску лар ни и лим фни
3. Ди ге стив ни (га стро ин те сти нал ни и хе па то би ли о пан кре а-

тич ни)
4. Цен трал ни нер вни с гла вом и вра том
5. Му ску ло ске лет ни
6. Уро ге ни тал ни
7. Дој ка
8. Пе ди ја три ја
9. Ин тер вент на ра ди о ло ги ја
10. Ур гент на ра ди о ло ги ја
11. Он ко ло ги ја
Рас по де ла вре ме на по мо ду ли ма: об зи ром на по тре бе оп ште 

ра ди о ло шке прак се тре ба ло би да сле де ћи мо ду ли бу ду нај за сту-
пље ни ји и вре мен ски ујед на че ни:

а. ре спи ра тор ни, кар ди о ва ску лар ни и лим фни (1, 2.)
б. му ску ло ске лет ни (5.)
ц. ди ге стив ни (га стро ин те сти нал ни и хе па то би ли о пан кре а-

тич ни) (3.)
д. цен трал ни нер вни, гла ва и врат (4.).
Оста ли мо ду ли (6, 7, 8, 9, 10, 11.) тре ба да бу ду рас по ре ђе ни у 

пре о ста лом вре ме ну пре ма здрав стве ним по тре ба ма и при ли ка ма 
по пу ла ци је.

ДЕТАЉАН ПЛАН СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

I ОП ШТИ ДЕО

Пр ва го ди на спе ци ја ли за ци је

1. Физичке карактеристике радиологије и imaginga
(11 месеци + 1 месец г. о.)

1.1. Осно ви кла сич не ренд ген ске ди јаг но сти ке
Тра ја ње: 4 ме се ца

Те о ри ја: фи зи ка Х зра ка, за шти та од Х зра ка, на ста нак и ка-
рак те ри сти ке ренд ген ске сли ке, раз ви ја ње и ар хи ви ра ње сни ма ка, 
ин фор ма ци о ни си сте ми, ренд ген ска симп то ма то ло ги ја, гра фи ја, 
ско пи ја, кон траст на сред ства

Прак ти чан рад: 100 гра фи ја плу ћа и ср ца, 50 на тив них аб до-
ме на, 25 на тив них уро трак та, 100 гра фи ја ске ле та, 50 гра фи ја гла-
ве и вра та, 50 ско пи ја езо фа го га стро ду о де ну ма, 25 ири го гра фи ја

1.2. Осно ви ул тра звуч не ди јаг но сти ке
Тра ја ње: 2 ме се ца
Те о ри ја: фи зи ка ул тра зву ка, до би ја ње сли ке, ул тра звуч на 

симп то ма то ло ги ја, ка рак те ри сти ке сон ди, ме то де и тех ни ке пре-
гле да, До плер, кон тра сти,

Прак тич ни део: 100 пре гле да аб до ме на, 50 пре гле да кар ли це, 
50 пре гле да вра та, 50 пре гле да дој ке, 25 пре гле да те сти са, 25 пре-
гле да му ску ло ске лет ног си сте ма, 25 пре гле да Dop pler ул тра зву ком

1.3. Осно ви ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је
Тра ја ње: 2 ме се ца
Те о ри ја: вр сте ЦТ апа ра та, до би ја ње сли ке, кон траст на сред-

ства, тех ни ке пре гле да, акви зи ци ја, пост про це синг,
Прак тич ни део: 100 пре гле да гла ве и вра та, 75 кич ми, 75 пре-

гле да то рак са, 100 пре гле да аб до ме на, 100 пре гле да кар ли це, 75 
му ску ло ске лет ног си сте ма

1.4. Осно ви маг нет не ре зо нан це
Тра ја ње: 2 ме се ца
Те о ри ја: фи зи ка MР-е, до би ја ње сли ке, акви зи ци ја, тех ни ке 

пре гле да, се квен це, кон тра сти, пост про це синг
Прак ти чан рад: 75 пре гле да гла ве и вра та, 50 кич ми, 25 пре-

гле да то рак са, 50 пре гле да аб до ме на, 50 пре гле да кар ли це, 50 пре-
гле да му ску ло ске лет ног си сте ма

1.5. Осно ви ну кле ар не ме ди ци не
Тра ја ње 0,5 ме се ци
Те о ри ја: Фи зи ка отво ре них из во ра зра че ња, за шти та од отво-

ре них из во ра, тех ни ке пре гле да, фи зи о ло ги ја ра ди о фар ма ка, до би-
ја ње сли ке, пост про це синг, фу зи о ни ima ging ( ПЕТКT)

Прак тич ни рад: 10 пре гле да на ПЕТКT-у
1.6. Осно ви па то ло ги је
Тра ја ње 0,5 ме се ци
Те о ри ја:Осно ви па то а на то ми је и па то хи сто ло ги је, узи ма ње 

узо ра ка, па то ло шко ра ди о ло шке ко ре ла ци је

II СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ДЕО

Дру га го ди на спе ци ја ли за ци је

1. Радиологија респираторног система (4 месеца)

Те о ри ја (40 ча со ва):
Нор мал на ана то ми ја, ренд ген ана то ми ја, CT ана то ми ја, ренд-

ген ска симп то ма то ло ги ја, ди фу зне ин фил тра тив не бо ле сти плу ћа, 
ал ве о лар не бо ле сти плу ћа и ате лек та за, об струк тив не бо ле сти, 
јед но стра но све тло плу ће, со ли тар ни и мул ти пли но ду си, бе ниг-
ни и ма лиг ни ту мо ри, кон ге ни тал не бо ле сти, ва ску лар не бо ле сти 
плу ћа, про ме не у плу ћи ма у иму но де фи ци јент них и по сле тран-
сплан та ци је, пле у ра, ди ја фраг ма, бо ле сти ме ди ја сти ну ма и хи лу-
са, по вре де, по сто пе ра тив но плу ће.

Прак тич ни део:
Ра ди о гра фи је плу ћа  – 4000
Ра ди о ско пи је плу ћа  – 1000
Ул тра звук плу ћа  –100
КT плу ћа  – 500
MР плу ћа  – 200
Ин тер вент не не ва ску лар не про це ду ре у груд ном ко шу  – 25

2. Радиологија кардио, васкуларни и лимфни
(укупно 3 месеца, то јест 1 + 1,5 + 0,5 месеци)

Те о ри ја (30 ча со ва):
Ренд ген ска, КT и MР ана то ми ја ср ца, аор те и ње них гра на, 

плућ не ар те ри је, гор ње и до ње шу пље ве не, пе ри фер них ве на, 
лим фног си сте ма. Ко ро нар на ар те риј ска бо лест, вал ву лар на бо-
лест, пе ри кард, ту мо ри ср ца, кар ди о ми о па ти ја, уро ђе не бо ле сти 
ср ца, бо ле сти ве ли ких крв них су до ва бо ле сти де сног ср ца, по вре-
де, арит ми је, хи пер тен зи ја, по сто пе ра тив но ср це и крв ни су до ви.

Прак тич ни део
CT ср ца са CT ко ро на ро гра фи јом 50
MР ср ца са MР ко ро на ро гра фи јом 25



Аор то гра фи је  – под над зо ром 50, ра ди сам 25
Се лек тив не ан ги о гра фи је (укљу чу ју ћи гла ву и врат)  – под 

над зо ром 50, ра ди сам 25
Фле бо гра фи је  – укуп но 10
Пре гле ди Dop pler ул тра звуч ном ди јаг но сти ком 25
КT 100
MР 50

3. Радиологија дигестивног система (гастроинтестинални и
хепатобилиопанкреатични) (укупно 5 месеци, то јест 2,5+2,5

месеци)

Те о ри ја (50 ча со ва):
Основ ни прин ци пи ем бри о ло ги је, Осно ви си стем ске и то по-

граф ске ана то ми је укљу чу ју ћи и пел ви сни под и зид аб до ме на, ва-
ску ла ри за ци ју и лим фну дре на жу, Ima ging ана то ми ја (РТГ, УЗ, КТ, 
MР), Ме то де и тех ни ке пре гле да, Про то ко ли, Ин ди ка ци је, Кон тра-
сти, GIT: По ре ме ћа ји ак та гу та ња, Пер фо ра ци је, Сте но зе, Уро ђе не 
ано ма ли је, Ту мо ри, За па ље ња, Ди вер ти ку лу ми, Ком пре си је, Ад хе-
зи је, Хер ни је, Пост хи рур ска ста ња, Ул це ра ци је, Суб му ко зне ле-
зи је, Ис хе ми је, Иле у си, ХЕ ПА ТО БИ ЛИ О ПАН КРЕ А ТИЧ НИ: Фо-
кал не ле зи је, со лид не ле зи је, ци стич не ле зи је, ап сце си, ма лиг на 
бо лест, акут на и хро нич на за па ље ња, ци ро за, порт на хи пер тен зи ја, 
по сле хи рур шка ста ња, кал ку ло за, ме та бо лич ке бо ле сти,

Прак тич ни део:
Пре глед езо фа го га стро ду о де ну ма  – 50
Пре глед тан ког цре ва  –па са жа и ен те ро кли за – 30
Пре глед де бе лог цре ва  – 85
УЗ  – укљу чу ју ћи пре глед га стро ин те сти нал ног трак та, је тре, 

жуч них пу те ва, пан кре а са, сле зи не и пе ри то не ал ног про сто ра
КT  – укљу чу ју ћи пре глед га стро ин те сти нал ног трак та, је тре, 

жуч них пу те ва, пан кре а са, сле зи не и пе ри то не ал ног про сто ра
MР  – укљу чу ју ћи пре глед га стро ин те сти нал ног трак та, је тре, 

жуч них пу те ва, пан кре а са, сле зи не и пе ри то не ал ног про сто ра
Ин тер вент не про це ду ре:
Би оп си је, дре на же ап сце са, ан ги о гра фи је  – 10
Тре ћа го ди на спе ци ја ли за ци је

4. Радиологија коштанозглобног (4 месеца)

Те о ри ја (40 ча со ва):
Осно ви Ем бри о ло ги је, ана то ми је, хи сто ло ги ја и па то а на то-

ми је. Ima ging ана то ми ја (Ro, CT, MR), ртт зна ци основ них па то-
а на том ских про це са у ко сти ма, Ва ри ја ци је, Тра у ма, За па ље ња, 
Де ге не ра тив не бо ле сти, Ту мо ри, Хе ма то ло шки по ре ме ћа ји, Ме та-
бо лич ки и Ен до кри ни по ре ме ћа ји,

Прак тич ни део:
Ра ди о гра фи је ске ле та  – 1500
УЗ, КT, MР му ску ло ске лет ног си сте ма
КT ко шта ног де ла кич ме ног сту ба
МР ко шта но-зглоб ног де ла кич ме ног сту ба
Ин тер вент не про це ду ре:
Ар те ри о гра фи је и 5 би оп си ја

5. Радиологија централног нервног система с главом и вратом
(укупно 5 месеци, то јест 3 + 2 месеца)

Те о ри ја (50 ча со ва):
КT мо зга: ин ди ка ци је, ме то да из во ђе ња, нор ма лан на лаз, ано-

ма ли је, тра у ма, за па љен ски и де ге не ра тив ни про це си, ис хе мич не и 
хе мо ра гич не ва ску лар не ле зи је, су ба ран хо и дал но кр ва ре ње, ме та-
бо лич ке бо ле сти, ту мо ри, хи дро це фа лус, по сто пе ра тив ни и по стра-
ди ја ци о нии кон трол ни пре гле ди. КT ор би те: ин ди ка ци је и тех ни ка 
пре гле да, ано ма ли је, за па ље ња, ен до кри но ло шке бо ле сти, ту мо ри, 
тра у ма. КT хи по фи зе: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, ту мо ри. КT пи-
ра ми да: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, за па ље ња, ту мо ри. КT па ра-
на зал них шу пљи на: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, упа ле, ту мо ри. 
КT фа ринк са: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, ту мо ри, КT ла ринк са: 
ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, ту мо ри. КT пљу вач них жле зда: ин-
ди ка ци је, ме то де пре гле да, за па ље ња, ту мо ри. КT ми је ло гра фи ја: 
ин ди ка ци ја, ме то де из во ђе ња, ано ма ли је, за па ље ња, де ге не ра тив-
ни про це си, ту мо ри. Це ре брал на ан ги о гра фи ја: ин ди ка ци је, ме то де 
из во ђе ња, нор ма лан на лаз, оклу зив не бо ле сти екс тра кра ни јал них 
и ин тра кра ни јал них крв них су до ва, ен дар те ри ти си, ане у ри зме, АВ 

мал фор ма ци је, ва ску ли тис, ту мо ри), осно ви ин тер вент не ан ги о ло-
шке ме то до ло ги је (ди ла та ци ја, ем бо ли за ци ја), спи нал на ан ги о гра-
фи ја (а. в. мал фор ма ци је, упа ле, ту мо ри). Лум бал на ра ди о ку ло-
гра фи ја: ин ди ка ци је, ме то да пре гле да, нор мал ни на лаз, па то ло ги ја 
ко ре на, па то ло ги ја ди ска, ад хе зив не про ме не, мал фор ма ци је, ту мо-
ри. Асцен дент на и де сцен дент на ми је ло ра ди ку ло гра фи ја: ин ди ка-
ци је, ме то да из во ђе ња, нор мал ни на лаз, ано ма ли је, за па ље ња, тра у-
ма, ту мо ри. Dop pler со но гра фи ја екс тра кра ни јал них крв них су до ва, 
тран скра ни јал ни Dop pler: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, оклу зив не 
бо ле сти, ане у ри зме, спа зми, а. в. мал форн ла ци је MR мо зга и кич-
ме не мо жди не: ин ди ка ци је, ме то де пре гле да, ано ма ли је, тра у ма, 
бо ле сти бе ле ма се, ту мо ри, за па ље ња, де ге не ра тив ни про це си.

Прак тич ни део:
Ра ди о гра фи ја ло ба ње 100
Ра ди о гра фи ја ба зе ло ба ње 50
Ра ди о гра фи ја кич ме ног сту ба 100
Ра ди о гра фи ја па ра на зал них шу пљи на 50
Ра ди о гра фи ја ор би та 25
Ра ди о гра фи ја тем по рал не ко сти 25
Ра ди о гра фи ја ман ди бу ле, зу ба и тем по ро ман ди бу лар ног згло-

ба 30
Ул тра звук гла ве и вра та 100
КT вра та (ла ринкс, фа ринкс, ти ре о и деа, па ра ти ре о и дее, ва-

ску лар не струк ту ре) 50
MР вра та (ла ринкс, фа ринкс, ти ре о и деа, па ра ти ре о и дее, ва-

ску лар не струк ту ре) 25 Се лек тив не ан ги о гра фи је екс тра и ин тра-
кра ни јал них крв них су до ва (тран сфе мо рал на пунк ци ја, тран сбра-
хи јал на пунк ци ја, ди рект на пунк ци ја)  – 60

КT мо зга  – 300
КT ор би те  –50
КT хи по фи зе  –50
КT пи ра ми да  –50
КT па ра на зал них шу пљи на  –50
КT пљу вач них жле зда  –50
Лум бал на ра ди ку ло гра фи ја  – 15
Асцен дент на ми је ло ра ди ку ло гра фи ја  – 10
Де сцен дент на ми је ло ра ди ку ло гра фи ја  – 5
КT ми је ло гра фи ја  – 15
Dop pler со но гра фи ја екс тра кра ни јал них крв них су до ва, тран-

скра ни јал ни Dop pler  – 20
MР мо зга  – 20
MР кич ме не мо жди не  – 20

6. Радиологија урогениталног система (3 месеца)

Те о ри ја (30 ча со ва):
Осно ви ем бри о ло ги је, ана то ми је, па то ло ги је. Ме то де и тех ни-

ке пре гле да, кон тра сти, ин ди ка ци је, про то ко ли. Imagingанатомија, 
(на тив ни сни мак, УЗ, ИВУ, Ци сто у ре тро гра фи ја, ЦТ, МР), Ано ма-
ли је, Кал ку ло за, Оп струк ци је, Ин фек ци је, ту мо ри, Ци сте, ва ску-
лар не бо ле сти, тра у ма, Ин кон ти нен ци ја и функ ци о нал ни по ре ме-
ћа ји, Ди вер ти ку лу ми, Уве ћа ња про ста те, Тор зи је те сти са

Прак тич ни део:
Ин тра вен ских уро гра фи ја  – 60
Ци сто у ре те ро гра фи ја  – 20
Пре гле ди УЗ, КТ, МР ури нар ног трак та и пел вич них ор га на
Ин тер вент не про це ду ре:
Ан те ро град на пи је ло гра фи ја  – 10
Би оп си је ре нал них ма са, ре тро пе ри то не ал них ма са  – 10
Би оп си је про ста те  – 10
Дре на же  – 5
Ан ги о гра и је (аор то гра фи ја и ре нал на ан ги о гра фи ја)  – 5

Че твр та го ди на спе ци ја ли за ци је

7. Педијатријска радиологија (3 месеца)

Те о ри ја (50 ча со ва):
Спе ци фич но сти пре гле да де це, ал го рит ми и ima ging тех ни ке 

пре гле да де це, бо ле сти тра хе о брон хи јал ног ста бла, плу ћа и пле у-
ре, ме ди ја сти нал не ма се, по ре ме ћа ји ди ја фраг ме, про ме не ве ли чи-
не ср ца, ср ча на де ком пен за ци ја, уро ђе не ано ма ли је ГИT-а (атре-
зи је, сте но зе, фи сту ле), за па ље ња ГИT-а, Тра у ма, ма се и ту мо ри, 
стра на те ла, сте че не ор ган ске и функ ци о нал не оп струк ци је ГИT-а, 



хе па то би ли јар не про ме не (жу ти ца, кал ку ло за, тра у ма, ту мо ри за-
па ље ња), ен до кри ни по ре ме ћа ји (ти ре о и деа, над бу бре зи, по ре-
ме ћа ји ра ста), ури нар ни по ре ме ћа ји (ту мо ри, за па ље ња, тра у ме, 
ВУР, функ циј ски по ре ме ћа ји, кал ку ло за, сте но зе), ги не ко ло шки 
по ре ме ћа ји (ова ри јал не ци сте, екс тра ге ни тал ни ту мо ри у кар ли ци, 
уро ђе не ано ма ли је, ци сте дој ке, тра у ма, тор зи ја те сти са, ор хи ти-
си, не спу шта ње те сти са), му ску ло ске лет ни по ре ме ћа ји (тра у ма, 
ин фек ци је, кон ге ни тал ни по ре ме ћа ји), Ре у ма то ло шки по ре ме ћа ји 
(ар три ти си), Не у ро ло шки по ре ме ћа ји (тра у ма, ин фек ци је, ту мо ри, 
уро ђе не мал фор ма ци је, раз вој не ано ма ли је).

Прак тич ни део:
Пре глед гор њег де ла га стро ин те сти нал ног трак та  – 25
Пре глед до њег де ла га стро ин те сти нал ног трак та  – 25
ИВП  – 25
Пре глед нео на тал ног груд ног ко ша  – 100
Пре глед де чи јих ко сти ју  – 100
Ул тра звуч ни пре глед ен до кра ни ју ма и ку ко ва
КT пре глед де це
MР пре глед де це

8. Радиологија дојке (1 месец)

Те о ри ја (15 ча со ва):
Ана то ми ја, па то ло ги ја, тех ни ке пре гле да (ма мо гра фи ја, UZ, 

MR), про то ко ли, скри нинг, ин тер вен ци је, бе ниг не бо ле сти, ма лиг-
на бо лест.

Прак тич ни део:
Ма мо гра фи је  – 300
Ул тра звуч ни пре глед
MР
Ин тер вент не про це ду ре:
Пер ку та не би оп си је  – 20

9. Ургентна радиологија (2 месеца)

Те о ри ја (15 ча со ва):
Тра у ма ко шта но зглоб ног си сте ма, гла ве, то рак са, аб до ме на и 

кар ли це, гла ве и вра та, акут ни не тра у мат ски аб до мен, це ре бро ба-
ску лар ни ин султ, акут на не тра у мат ска ста ња у то рак су, про то ко ли 
ima ging пре гле да

Прак тич ни део:
Ра ди о гра фи ја пе ри фер ног и ак си јал ног ске ле та  – 200
На тив ни сним ци аб до ме на  – 50
Ра ди о гра фи ја груд ног ко ша у акут ним ста њи ма – 50
Ул тра звук у акут ном аб до ме ну и у пре гле ду екс тре ми те та
КT груд ног ко ша, аб до ме на, гла ве и вра та
Ин тер вент не про це ду ре:
У окви ру ба зич них ин тер вент них тех ни ка

10. Интервентна радиологија (2 месеца)

Те о ри ја (20 ча со ва):
Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је, ма те ри ја ли, тех ни ке. При-

пре ма па ци јен та за ин тер вен ци ју. Мо гу ће ком пли ка ци је, пост про-
це ду рал на не га. Ан ги о ги о пла сти ке, ан ги о стен тинг, ка ва фил те ри, 
би оп си је, дре на же, хе па то би ли јар ни стент ниг, га стро ин тет си нал-
не ба лон ди ла та ци је и стен тинг, уро ге ни тал не ин тер вен ци је (не-
фро сто ма, ба лон ди ла та ци је и стен тинг).

Прак тич ни део:
Уче ству је у из во ђе њу сле де ћих про це ду ра:
Пе ри фер на ПTA  – 25
PTC/ PTCD  – 5
Би оп си је  – 5
Дре на же  – 10
Дру ге ПTA  – 5
Ва ску лар ни стен тинг  – 5
Ем бо ли за ци ја  – 5
Ин тер вен ци је на ве на ма  – 5
Не ва ску лар ни стен тинг  – 5
Са мо стал но из во ди сле де ће про це ду ре:
Пе ри фер на PTA  – 5
PTC/ PTCD  – 5
Би оп си је  – 20
Дре на же  – 10

11. Радиологија у онкологији (1 месец)

Те о ри ја (10 ча со ва):
Прин ци пи скри нин га, TNM кла си фи ка ци ја, Ра ди о ло шки ди-

јаг но стич ки про то ко ли у он ко ло шких па ци је на та, Ме то де и тех ни-
ке пре гле да, Ра ди о ло шка про це на од го во ра на он ко ло шку те ра пи ју.

Прак тич ни део:
УЗ про це на од го во ра на те ра пи ју ме та ста за у је три 5
КT про це на од го во ра на те ра пи ју ме та ста за у је три 5
КT од ре ђи ва ње TNM ста ди ју ма кар ци но ми ма ГИТ-а 10

30. Ра ди ја ци о на он ко ло ги ја 
– Ра ди о те ра пи ја – 

че ти ри го ди не 
(48 ме се ци)

Оп ште од ред бе и на ме на спе ци ја ли за ци је

Дефиниције

Ра ди ја ци о на он ко ло ги ја (ра ди о те ра пи ја) је гра на кли нич ке 
ме ди ци не ко ја ко ри сти јо ни зу ју ће зра че ње, са мо, или у ком би на-
ци ји са дру гим мо да ли те ти ма, за ле че ње па ци је на та са ма лиг ним 
или дру гим бо ле сти ма.

Ра ди ја ци о на он ко ло ги ја (ра ди о те ра пи ја) се мо же оба вља ти 
као не за ви сна он ко ло шка спе ци јал ност, или се мо же ин те гри са ти 
у ши ру ме ди цин ску он ко ло шку прак су.

Ра ди ја ци но на он ко ло ги ја (ра ди о те ра пи ја) об у хва та, од го вор-
ност за ди јаг но зу, ле че ње, пра ће ње, и су пор тив ну не гу па ци је на та 
обо ле лих од ра ка, као ин те грал ни део мул ти ди сци пли нар ног ле-
че ња па ци је на та. У мно гим зе мља ма се са да ова спе ци ја ли зо ва на 
област ме ди ци не при зна је под тер ми ном „ра ди ја ци о на он ко ло ги-
ја“. Ме ђу тим, у овом до ку мен ту ће се ко ри сти ти дво стру ка тер ми-
но ло ги ја „ра ди ја ци о на он ко ло ги ја/ра ди о те ра пи ја“, јер као што је 
де фи ни са но од стра не УЕМС, ра ди ја ци о на он ко ло ги ја ис кљу чу је 
ле че ње бе ниг не бо ле сти ко је ни је он ко ло шко, док се ра ди о те ра пи-
ја мо же та ко ђе ко ри сти ти за ле че ње ста ња ко ја ни су ма лиг на.

Циљеви обуке

Циљ про гра ма обу ке је обра зо ва ње и обу ка ле ка ра у окви ру 
ме ди цин ске спе ци јал но сти ра ди ја ци о не он ко ло ги је (ра ди о те ра пи-
је) до ни воа да бу ду при зна ти као не за ви сни спе ци ја ли сти.

Трајање обуке

Обу ка тре ба да тра је 4 го ди на кон ти ну и ра но или екви ва лен-
тан пе ри од, уко ли ко се ра ди пар ци јал но. Нај ма ње 60% про гра ма 
мо ра се про ве сти у кли нич ком ра ду ко ји је об у хва ћен ба зич ним 
на став ним про гра мом ра ди ја ци о не он ко ло ги је (ра ди о те ра пи је).

Струк ту ра и ор га ни за ци ја спе ци ја ли за ци је

Програм обуке

На по чет ку про гра ма, или на по чет ку сва ке обла сти тре ба у 
пи са ној фор ми на ве сти на став ни про грам, струк ту ру, рас по ред, 
од го вор но сти, ци ље ве сва ког по је ди нач ног про гра ма обу ке. Про-
грам тре ба да бу де у скла ду са зах те ви ма на ве де ним у европ ском 
ба зич ном (основ ном, ср жном) на став ном про гра му, као и спе ци-
фич ним на ци о нал ним зах те ви ма.

Установе за обуку

Уко ли ко јед на уста но ва не мо же да за до во љи ми ни мум зах те-
ва за уста но ве за обу ку, ко ји су на ве де ни у овом ба зич ном на став ном 
про гра му, он да тре ба ком би но ва ти не ко ли ко уста но ва за обу ку и по-
ну ди ти ин те гри са ни про грам ко ји за до во ља ва ове ми ни мал не зах те ве.

Да ва ње до зво ла уста но ва ма за обу ку или за ин те гри са не про-
гра ме тре ба да бу де усло вље но за до во ља ва њем њи хо вих на ци о-
нал них во ди ча.

Ресурси радијационе онкологије (радиотерапије) у установама
за обуку

Уста но ве за обу ку мо ра ју би ти акре ди то ва не пре ма сво јим 
на ци о нал ним про пи си ма. Уста но ве за обу ку, са ме, или у са рад њи 



са дру гим ре ги о нал ним оде ље њи ма тре ба да бу ду аде кват но опре-
мље не да би под не ле рад ну нор му и обим услу га ра ди ја ци о не 
он ко ло ги је (ра ди о те ра пи је) по треб не за обу ку. Ово под ра зу ме ва: 
про сто ри је за ле че ње, ра ди о те ра пиј ске уре ђа је, си му ла то ре, си сте-
ме за пла ни ра ње, мо гућ ност пре гле да ске не ром и дру гим апа ра-
ти ма за сни ма ње, ра чу на ри ма, опре ма за аде кват ну до зи ме три ју и 
за шти ту од зра че ња и од го ва ра ју ћа по ма га ла за ле че ње па ци јен та.

На рас по ла га њу тре ба да бу ду ме га вол та жне ма ши не, бар 
јед на са елек тро ни ма ви со ких енер ги ја, си му ла тор, ком пју те ри зо-
ва но пла ни ра ње ле че ња, со ба за пра вље ње ка лу па или ра ди о ни-
ца. На рас по ла га њу тре ба да бу де и опре ма за ин тер сти ци јал ну и 
ин тра ка ви тар ну бра хи те ра пи ју бар за ги не ко ло шке ин ди ка ци је, 
а по же љан је ки ло вол та зни уре ђај (или аде кват на опре ма за бра-
хи те ра пи ју) за ту мо ре ко же. Оде ље ње тре ба да има кре ве те за ле-
же ће па ци јен те, или бар при ступ кре ве ти ма у дру гим оде ље њи ма. 
Обра зов не уста но ве тре ба да утвр де про гра ме кон тро ле ква ли те-
та за не гу па ци је на та, за од лу чи ва ње у ле че њу (кон зи ли ју ми) и за 
пра ће ње ис хо да при раз ли чи тим бо ле сти ма.

Да би се обез бе дио аде ква тан број па ци је на та и ра зно ли кост 
слу ча је ва, нај ма ње 500 он ко ло шких па ци је на та тре ба да бу де озра-
че но го ди шње у ма тич ној уста но ви или у окви ру ин те гри са ног 
про гра ма. Аде кват ну ра зно ли кост слу ча је ва за сва ког по ла зни ка 
обу ке тре ба не пре ста но пра ти ти по мо ћу днев ни ка (ви ди те до ле).

Особље у установама за обуку

Медицинско наставно особље

Тре ба на и ме но ва ти не ко ли ко ра ди ја ци о них он ко ло га (ра ди о-
те ра пе у та) ко ји ће би ти од го вор ни за под у ча ва ње (мен то ри). Ови 
чла но ви на став ног осо бља тре ба да по све те зна тан део свог про-
фе си о нал ног вре ме на на став ном про гра му. Број по ла зни ка не тре-
ба да бу де ве ћи од бро ја ра ди ја ци о ног он ко ло га (ра ди о те ра пе у та).

Наставно особље из области физике

У уста но ва ма за под у ча ва ње мо ра пу но рад но вре ме би ти на 
рас по ла га њу по моћ ме ди цин ских фи зи ча ра. Тре ба на и ме но ва ти 
чла но ве осо бља ме ди цин ских фи зи ча ра ко ји ће би ти од го вор ни за 
под у ча ва ње. По ла зни ке тре ба под у ча ва ти до зи ме три ји и то ме ка-
ко да уче ству ју у пла ни ра њу ле че ња под над зо ром на и ме но ва них 
струч ња ка ме ди цин ске фи зи ке.

Наставно особље из области радиобиологије

Уста но ве за под у ча ва ње или ин те гри са ни про гра ми тре ба да 
обез бе де за га ран то ван при ступ ла бо ра то ри ји за кан цер ску би о ло-
ги ју и мо гућ ност са рад ње са ње ним на уч ним осо бљем.

Рас по ло жи во осо бље за обу ку тре ба ре ви ди ра ти пе ри о дич но 
на 5 го ди на.

Остала средства и извори

На рас по ла га њу мо ра ју би ти аде кват не ме ди цин ске слу жбе 
из сле де ћих спе ци јал но сти: хе ма то ло ги је/ме ди цин ске он ко ло ги је, 
хи рур шке он ко ло ги је, ги не ко ло шке он ко ло ги је и дру гих спе ци-
фич них он ко ло шких слу жби (нпр. гла ва и врат, пе ди ја триј ска он-
ко ло ги ја, уро ло ги ја, итд.). Та ко ђе тре ба да бу де омо гу ћен при ступ 
уоби ча је ним ima ging тех ни ка ма, ну кле ар ној ме ди ци ни и па то ло-
ги ји по ве за ној са он ко ло ги јом.

Компоненте едукативног програма

Про грам обу ке мо ра по ла зни ку омо гу ћи ти све о бу хват но сти-
ца ње зна ња из ба зич них и кли нич ких на у ка из обла сти ра ди ја ци-
о не он ко ло ги је (ра ди о те ра пи је) и мо ра об у чи ти по ла зни ка кур са 
да бу де вешт у кли нич кој прак си ра ди ја ци о не он ко ло ги је (ра ди о-
те ра пи је).

Уста но ве за обу ку или ин те гри са ни про гра ми мо ра ју да пла-
ни ра ју ре дов не кон фе рен ци је кру же ња то ком на ста ве, пре зен та ци-
је слу ча ја, и пре да ва ња. Ове ак тив но сти зах те ва ју ак тив но уче шће 
по ла зни ка.

Да би до да ли европ ску ди мен зи ју обра зо ва њу, пре по ру чу је 
се да се по ха ђа ју бар два обра зов на кур са на европ ском ни воу.

Еду ка ци о не кур се ве из за шти те од зра че ња тре ба ор га ни зо ва-
ти у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма.

Уста но ве ко је се ба ве обу ком тре ба по ла зни ку да оста ве до-
вољ но на мен ског вре ме на то ком рад ног вре ме на за про у ча ва ње 
ли те ра ту ре, при пре му пре зен та ци је слу ча ја итд. Сма тра се да је за 
то до вољ но 10% не дељ ног рад ног вре ме на.

По ла зни ке тре ба под сти ца ти да се укљу че у ис тра жи вач ки 
про је кат под над зо ром ис ку сног осо бља (екс пе ри мен тал но ис тра-
жи ва ње или кли нич ко ис тра жи ва ње).

По ла зни ке та ко ђе тре ба под сти ца ти да је дан део обу ке про ве-
ду у дру гој уста но ви (на ци о нал ној или ме ђу на род ној) са акре ди то-
ва ним про гра мом за под у ча ва ње.

Сесије практичне наставе

Члан на став ног осо бља тре ба да на пра ви рас по ред ре дов-
них прак тич них на став них се си ја са по ла зни ци ма обу ке, ко ји ра де 
ди рект но под њи хо вим над зо ром. То ком ових се си ја тре ба ре ви-
ди ра ти слу ча је ве ко је је ле чио по ла зник кур са. Тре ба да по сто ји 
кон ти ну и ра на по врат на ин фор ма ци ја пре ма по ла зни ци ма у по гле-
ду њи хо вих до стиг ну ћа из спе ци фич ног по ља обу ке. Сма тра се да 
тре ба пла ни ра ти бар јед ну се си ју прак тич не обу ке не дељ но из ме-
ђу на став ни ка и по ла зни ка кур са.

Документација о стеченом искуству за време обуке

Сва ки по ла зник во ди днев ник до ку мен ту ју ћи ње го во/ње но 
сти ца ње ис ку ства за вре ме обу ке. У ту свр ху на пра вљен је стан-
дард ни европ ски днев ник од стра не ЕСТРО и УЕМС. Пре по ру чу је 
се упо тре ба овог днев ни ка или на ци о нал ног екви ва лен та.

Контрола наставних програма

Пре по ру чу је се ре дов на спо ља шња кон тро ла про гра ма обу ке. 
Где не по сто ји на ци о нал ни си стем кон тро ле, пре по ру чу је се да се 
кон тро ла зах те ва од стра не Си сте ма за кон тро лу Европ ске ко ми си-
је за ра ди о те ра пи ју, ко ја је тре нут но у осни ва њу.

Про ве ра зна ња

Број ко ло кви ју ма: на кра ју сва ке еду ка тив не је ди ни це
За вр шни ис пит:
 – прак тич ни
 – те о рет ски
По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 

пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 13 ко ло кви ју ма:

1. Би о ло ги ја кан це ра и ра ди о би о ло ги ја
2. Ба зич на фи зи ка и фи зи ка при ме ње на у ра ди ја ци о ној те ра-

пи ји
3. Ра ди о ло шка за шти та
4. а) Ima ging и циљ ни во лу мен
 б) Кли нич ка ис тра жи ва ња и ме ре ња ре зул та та ле че ња
5. Гла ва и врат
6. Га стро ин те сти нал ни тракт
7. Плу ћа и ме ди ја сти нум
8. Дој ка
9. Ко сти, ко жа и ме ка тки ва
10. Ги не ко ло ги ја
11. Уро ге ни тал ни тракт
12. ЦНС
13. Хе ма то ло ги ја

Даље препоруке

По ана ло ги ји европ ског за ко на ко ји га ран ту је ре ци про ци тет 
у при хва та њу струч них ди пло ма свих др жа ва чла ни ца, ве ру је се 
да ће пе ри о ди обу ке по ла зни ка у окви ру акре ди то ва них про гра-
ма, на чи ње них пре ма европ ском ба зич ном на став ном про гра му у 
сво јој зе мљи, би ти при хва ћен у би ло ко јој др жа ви чла ни ци, као 
екви ва лент.

Европ ски ба зич ни на став ни про грам из ра ди ја ци о не он ко ло-
ги је (ра ди о те ра пи је) тре ба ре дов но пре гле да ти и об на вља ти.



Курикулум

1. БА ЗИЧ НЕ НА У КЕ
Сва ки ле кар на спе ци ја ли за ци ји тре ба за вре ме пе ри о да спе-

ци ја ли за ци ја да овла да зна њем (ни воа I) или зна њем и ве шти на ма 
(ни во II) пре ма на ве де ној ли сти про гра ма гра ди ва из ба зич них на-
у ке у окви ру ра ди ја ци о не он ко ло ги је.

Биологија канцера

Тер ми но ло ги ја и тех ни ке мо ле ку лар не би о ло ги је (1)
Хе ре ди тар ни кан цер (1)
Кан цер ска ге не ти ка (1)
Про ли фе ра ци ја, ци клус ће ли је и ће лиј ска смрт код кан це ра (1)
Пре нос сиг на ла (1)
Ме ха ни зми пре вен ци је кан це ра за сно ва ни на ге но му (1)
Ми кро сре ди на ту мор  – до ма ћин од но са (1)
Но ве фор ме трет ма на: Иму но, ген ска те ра пи ја,…(1)

Радиобиологија

Ин тер ак ци ја зра че ња на мо ле ку лар ном ни воу (1)
ДНК оште ће ња (1)
Ће лиј ски ме ха ни зам, ме ха ни зми ће лиј ске смр ти (1)
Опо ра вак ра ди ја ци о них оште ће ња (1)
Кри ве ће лиј ског пре жи вља ва ња (1)
Си сте ми нор мал ног тки ва (1)
Со лид ни ту мор и си стем ле у ке ми је (1)
Ефе кат ки се о ни ка, сен зи тај зе ри и про тек то ри (1)
Вре ме  – до за  – фрак ци о ни са ње, LET, ра ди ја ци о ни мо да ли-

те ти (2)
Акут не и ка сне ре ак ци је нор мал ног тки ва (2)
Ту мор ски од го вор (2)
Ци то ток сич на те ра пи ја и зра че ње (1)
Пре дик тив ни те сто ви (1)

Базична радијациона физика

Атом ске и ну кле ар не струк ту ре (1)
Опа да ње ра ди о ак тив но сти то ком вре ме на (2)
Свој ства че сти ца и елек тор маг нет ног зра че ња (1)
Ра ди о и зо то пи (1)

Радијациона физика примењена у радијационој терапији (RT)

Ренд ген ска цев (1)
Ли не ар ни ак це ле ра тор (2)
Спе ци ја ли зо ва ни ко ли ма ци о ни си стем (1)
Ко балт ске је ди ни це (изо топ ска ма ши на) (1)
Бра хи те ра пиј ски си стем (1)
Ци кло трон (1)
Ми кро трон (1)
Ди стри бу ци ја ап сор бо ва не до зе (2)
Спе ци фи ка ци ја во лу ме на ме те (2)
Спе ци фи ка ци ја ап сор бо ва не до зе ме те у екс тер ној PT (2)
Спе ци фи ка ци ја ап сор бо ва не до зе ме те у бра хи те ра пи ји (2)
Ал го ри там за 2D  – до зну кал ку ла ци ју (1)
3D пла ни ра ње, вир ту ел на и КT си му ла ци ја (2)
Ал го ри там за 3D  – до зну кал ку ла ци ју (1)
Прин ци пи кон фор мал не РT и ИMРT (1)
Тех нич ки аспек ти ИMРT (1)
Спе ци јал не тех ни ке (IO, сте ре о так са) (1)

Радиолошка заштита (радиопротекција)

Ге не рал ни прин ци пи, ( ALA RA) (1)
Сто ха стич ки и де тер ми на ци о ни ути ца ји (1)
Ри зик ин дук ци је се кун дар них ту мо ра (1)
Ра ди ја ци о ни те жин ски фак тор (1)
Екви ва лент до за  – те жин ски фак тор за тки во (2)
Гра нич не до зе за осо бље про фе си о нал но из ло же но зра че њу 

и по пу ла ци ју (2)
Европ ски за ко ни (1)
Шта је evi den ce ba sed у ра ди о ло шкој за шти ти (1)

Имиџинг и циљни волумен

Ими џинг мо да ли те ти, про це ду ре и тех но ло ги ја (1)
Ими џинг пре зен та ци ја бо ле сти (1)
Ими џинг упо тре ба у ра ди о те ра пи ји (2)
Де тер ми на ци ја циљ них во лу ме на у кли нич кој прак си (2)
GTV, CTV, PTV и IC RU 62 (2)
До стиг ну ћа у ими џин гу (1)
Кли нич ка ис тра жи ва ња и ме ре ња ре зул та та трет ма на
Ме ре ња ту мор ске кон тро ле и ток сич ност (2)
Ди зајн сту ди је (1)
Ти по ви тра ја ла (1)
Ин тер пре та ци ја и ана ли зе (1)
Ана ли зе жи вот них та бли ца (2)
Те сто ви син ги фи кант но сти (1)
Уни ва ри јант на /мул ти ва ри јант на (1)
Спе ци фич ност/сен зи тив ност/ва лид ност/сна га (2)
Ме та ана ли зе (1)
Ни во до ка за (2)
За блу де: пи лот сту ди је, пре ли ми нар ни ре зул та ти, про ме не 

ста ди ју ма, про ве ра?..(1)
Ка ко пи са ти, пре зен то ва ти, и ин тер пре ти ра ти на уч не по дат ке (2)

Базични менаџмент и економија радијационе терапије

Пр. Про ра чун тро шко ва, ка ко од ре ди ти рад ну нор му и пред-
ви ђа ња (про ра чу ни) по тре ба ра ди о те ра пи је, си стем од ште те (1)

2. Кли нич ки ку ри ку лум

Циљеви

Спе ци ја ли ста из ра ди ја ци о не он ко ло ги је /ра ди о те ра пе ут тре-
бао би да бу де спо со бан да не за ви сно или као од го во ран члан мул-
ти ди сци пли нар ног ти ма:

 – пре по зна симп то ме и зна ке кан це ра
 – на чи ни ди јаг но стич ки про грам за су спект не ту мо ре или ме-

та ста зе и од ре ди ста ди јум и кла си фи ка ци ју от кри ве ног ту мо ра
 – од ре ди прог но стич ку ева лу а ци ју, де фи ни ше циљ ле че ња, 

иза бе ре ра ди ја ци о ни мо да ли тет или (ин тер ди сци пли нар ни мо-
да ли тет), пла ни ра и при ме ни оп ти мал ну ра ди ја ци о ну те ра пи ју и 
пра ти ста ње то ком и по сле ле че ња.

 – спро во ди су пор тив ну не гу /симп то мат ски трет ман и не гу у 
за вр ше ној фа зи бо ле сти.

 – ди јаг но сти ку је, бе ле жи (пра ти) и ле чи не же ље не ефек те ра-
ди ја ци о не те ра пи је

 – про це ни ути цај ра ди ја ци о не он ко ло ги је на ква ли тет жи во та
 – ко му ни ци ра пре ци зно и од го ва ра ју ће са кан цер ским па ци-

јен ти ма
 – трет ман нај че шћих пси хич ких ре ак ци ја и кри за у за вр шној 

фа зи бо ле сти
 – ле чи у скла ду са ме ди цин ском ети ком и пра ви ма па ци јен та
Спе ци ја ли ста из ра ди ја ци о не он ко ло ги је / ра ди о те ра пе ут 

тре ба да бу де до бро вер зи ран и има зна ња из
 – епи де ми о ло ги је кан це ра
 – кан цер ске пре вен ци је, скре нин га, ра не де тек ци је и еду ка-

ци је по пу ла ци је
 – ту мор ске па то ло ги је, ту мор ске ци то ло ги је и ту мор ске кла-

си фи ка ци је
 – ле че ња хи рур шким пу тем, хе ми о те ра пи јом, ен до кри но те-

ра пи јом, дру гим мо да ли те ти ма трет ма на или ком би но ва ним мо да-
ли те ти ма

 – струк ту ре /ор га ни за ци је он ко ло шких слу жби

Специфични органи и/или болести

Сва ки ле кар на спе ци ја ли за ци ји би тре бао за вре ме пе ри о да 
спе ци ја ли за ци је да стек не зна ње (ни воа I) или зна ње и ве шти не 
(ни воа II) из до ле на ве де них те ма:

I. Гла ва и врат
 – Ла ринкс (2)
 – Усна ду пља (2)
 – Оро фа ринкс (2)
 – Хи по фа ринкс (2)



 – На зо фа ринкс (2)
 – Пљу вач не жле зде (2)
 – Ти ро ид на жле зда (1)
II. Га стро ин те сти нал ни тракт
 – Јед њак (2)
 – Же лу дац (2)
 – Тан ка цре ва (1)
 – Де бе ло цре во/ рек тум (2)
 – Анус (2)
 – Жуч ни пу те ви (1)
 – Је тра (1)
 – Пан кре ас (1)
III. Плу ћа и ме ди ја сти нум
 – Non-small cell кан цер плу ћа/ме ди ја сти ну ма (2)
 – Small cell кан цер плу ћа и ме ди ја сти ну ма (2)
 – Ти мо ми и/или ме ди ја сти нал ни ту мо ри (2)
 – Ме зо те ли ом
IV. Ко сти и ме ка тки ва (2)
V. Ко жа (2)
VI. Дој ка (2)
VII. Ги не ко ло ги ја
 – Гр лић (2)
 – Ен до ме три јум (2)
 – Ова ри ју ми и ту бе (2)
 – Ва ги на (2)
 – Вул ва (2)
VI II. Уро ге ни тал ни тракт
 – Про ста та (2)
 – Мо краћ на бе ши ка (2)
 – Те сти си/ се ми но ма (2)
 – Те сти си/нон се ми но ма (1)
 – Бу бре зи (2)
 – Уре тер (1)
 – Уре тра (1)
 – Пе нис (1)
IX. Оф тал мо ло шки ту мо ри (1)
X. Лим фо ми и ле у ке ми је
 – Hod gkin –oвa бо лест (2)
 – Non –Hod gkin –oв лим фом(2)
 – Ле у ке ми ја (2)
 – Мул ти пли ми је лом и/или пла змо ци том (2)
 – To tal body irrаdiation (1)
 – To tal skin irrаdiation (1)
XI. Цен трал ни нер вни си стем (2)
XII. Не по зна ти при мар ни ту мо ри (2)
XI II. Па ли ја ци је
 – Па ли ја ци ја ко шта них ме та ста за (2)
 – ЦНС ме та ста зе (2)
 – Ком пре си ја кич ме не мо жди не (2)
 – Син дром ве не ка ве су пер и ор (2)
 – Оп струк ци ја
 – Кр ва ре ње
XIV. Ре трет ман (1)
XV. Пе ди ја три ја (1)
XVI. Бе ниг не бо ле сти (1)

31. Ну кле ар на ме ди ци на 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ну кле ар не ме ди ци не је обра зов ни и вас-
пит ни про цес, у ко ме спе ци ја ли зант ки ња сти че од го ва ра ју ће те о-
риј ско и прак тич но зна ње из обла сти ну кле ар не ме ди ци не, укљу-
чу ју ћи са мо стал но ру ко ва ње из во ри ма јо ни зу ју ћег зра че ња за 
ди јаг но сти ку и те ра пи ју.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ну кле ар не ме ди ци не тра је 4 го ди не, од 
то га:

 – ну кле ар на ме ди ци на  – 3 го ди не
 – кли нич ки део  – 1 го ди на

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из ну кле ар не ме ди ци не тра је 4 го ди не, од 
то га:

 – ну кле ар на ме ди ци на  – 3 го ди не
 – кли нич ки део  – 1 го ди на

Про ве ра зна ња

Кан ди дат осим то га мо ра да по ло жи шест ко ло кви ју ма, ко ји 
об у хва та ју сле де ћа под руч ја спе ци ја ли за ци је из ну кле ар не ме ди-
ци не:

 – Оп шти део (фи зи ка, ра ди о хе ми ја ра ди о фар ма ци ја, ра ди о-
би о ло ги ја, за шти та од јо ни зу ју ћег зра че ња, ра чу нар ство, ин стру-
мен та ци ја, кон тро ла ква ли те та),

 – Ну кле ар на ен до кри но ло ги ја
 – Ну кле ар на не фро у ро ло ги ја и осте о ло ги ја
 – Ну кле ар на он ко ло ги ја (ди јаг но сти ка и те ра пи ја)
 – Ну кле ар на га сто ен те ро-хе па то ло ги ја и не у ро ло ги ја
 – Ну кле ар на кар ди о ло ги ја, пул мо ло ги ја и хе ма то ло ги ја

Про грам спе ци ја ли за ци је

Области трајање наставе за појединачне стручне области

Клиничка настава ван нуклеарне медицине
(I година специјализације)

У то ку пр ве го ди не спе ци ја ли за ци је кан ди дат се мо ра обра зо-
ва ти и у дру гим струч ним, кли нич ким обла сти ма, што тра је укуп-
но 12 ме се ци. Спе ци ја ли зант мо ра да се уса вр ша ва у сле де ћим 
струч ним обла сти ма:

 – ур гент не ин тер не ме ди ци не 2 ме се ца
 – ра ди о ло ги је (ренд ген, УЗ, по се бан осврт на „cross-sec ti o-

nal” ренд ген ана то ми ју: ЦТ и МР) 3 ме се ца
 – функ ци о них ис пи ти ва ња кар ди о ва ску лар ног си сте ма ( EKГ, 

спи ро ме три ја, фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја цир ку ла ци је и вен-
ти ла ци је), те сто ви оп те ре ће ња, укљу чу ју ћи са мо стал но из во ђе ње 
те ста оп те ре ће ња код нај ма ње 15 бо ле сни ка) 1 ме сец

 – пе ди ја три ја (по себ но не фро ло ги ја) 1 ме сец
 – не у ро ло ги ја (укљу чу ју ћи по зна ва ње осно ва не у ро а на то ми-

је) 1 ме сец
 – ен до кри но ло ги ја 2 ме се ца
 – он ко ло ги ја 2 ме се ца

Клиничка настава из нуклеарне медицине (3 године)

Спе ци ја ли ста ну кле ар не ме ди ци не мо ра сте ћи до вољ на зна-
ња из оп штих, основ них обла сти:

 – ме ди цин ске фи зи ке
 – ра ди о фар ма ци је и фар ма ко ки не ти ке
 – фар ма ко ло ги је и иму но ло ги је
 – ра ди о би о ло ги је
 – за шти те од јо ни зу ју ћег зра че ња
 – ра чу нар ства
 – ин стру мен та ци је и кон тро ле ква ли те та
 – од го ва ра ју ћих прав них про пи са ко ји се од но се на област 

ну кле ар не ме ди ци не.
Кли нич ка на ста ва из обла сти ну кле ар не ме ди ци не об у хва та:
Те о риј ски део, у об ли ку ор га ни зо ва них пре да ва ња на по сле-

ди плом ском ни воу, ко ја спе ци ја ли зант по ха ђа то ком по след ње, че-
твр те го ди не спе ци ја ли за ци је.

Рад са па ци јен ти ма.

II го ди на спе ци ја ли за ци је

Клиничка настава из општих области (3,5 месеца)

Кли нич ка на ста ва об у хва та:
 – ме то де кли нич ког ис тра жи ва ња
 – обе ле жа ва ње ра ди о фар ма ка (укљу чу ју ћи обе ле жа ва ње ће-

ли ја)
 – ра чу нар ске про гра ме акви зи ци ју и об ра ду сцин ти граф ских 

по да та ка
 – кон тро лу ква ли те та га ма ка ме ра и ра ди о фар ма ка



 – про це ну ра ди ја ци о ног ри зи ка за па ци јен те у ди јаг но сти ци 
и те ра пи ји

 – за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња (де кон та ми на ци ју, ру ко ва-
ње ра ди о ак тив ним от па дом, из ло же ност осо бља зра че њу итд.) 3 
ме се ца

Спе ци ја ли зант мо ра да бу де упо знат са ми кро а на ли тич ким ла-
бо ра то риј ским про це ду ра ма са обе ле же ним ре а ген си ма. 0.5 ме се ци

Спе ци ја ли зант по сте пе но мо ра да пре у зи ма од го вор ност за до-
во љан број ис пи ти ва ња, по сту па ка и кли нич ких об ра да бо ле сни ка; 
то се од но си ка ко на ин ди ка ци је за ис пи ти ва ње и на ње го во из во-
ђе ње, та ко и на кли нич ку об ра ду па ци јен та и ту ма че ње ре зул та та.

Ка та лог зах тев них пре гле да (са ту ма че њем на ла за) и ве шти на
Кан ди дат то ком спе ци ја ли за ци је мо ра да оба ви нај ма ње 3000 

(три хи ља де) до ку мен то ва них ис пи ти ва ња (са ту ма че њем на ла за). 
Нај ма њи пре по ру че ни број је:
Област Број испитивања

 – Цен трал ни нер вни си стем 90  
(50% SPET или PET)

 – Ко шта но –ми шић ни си стем 700

 – Кар ди о ва ску лар ни си стем 450  
(50% SPET или PET)

 – Плу ћа 300 (50% комб  В/П)
 – Га стро ин те сти нал ни тракт 150
 – Уро ге ни тал ни си стем 
(укљу чу ју ћи пе ди ја триј ску не фро у ро ло ги ју) 550

 – Ен до кри ни си стем (са по себ ним ак цен том на ти ре о и до ло-
ги ји, ко ја об у хва та УЗ шти та сте жле зде, пунк ци ју, ци то ло-
шки пре глед пунк та та и ле че ње ра ди о ак тив ним јо дом)

750 и 90 те ра пи ја

 – Пре о ста ли ен до кри ни си стем 45
 – Хе ма то по ет ски и лим фни си стем 45

 – Он ко ло ги ја и за па ље ња
250  

(он ко ло ги ја 50% 
PET)

Осим опи са ног, спе ци ја ли зант мо ра уче ство ва ти у нај ма ње 
10 те ра пиј ских апли ка ци ја ра ди о фар ма ка.

Ре до след кре та ња и са вла да ва ња по је ди них обла сти и ве шти-
на из кли нич ке ну кле ар не ме ди ци не у то ку спе ци ја ли за ци је:
Ен до кри ни си стем 2,5 ме се ца
Ко шта но-ми шић ни си стем 2 ме се ца
Уро ге ни тал ни си стем 2,5 ме се ца
Ин фла ма ци је 1,5 ме сец

III го ди на спе ци ја ли за ци је

Га сто ен те ро-хе па то ло ги ја 2 ме се ца
Хе ма то ло ги ја 1 ме сец
Пул мо ло ги ја 2 ме се ца
Кар ди о ло ги ја 2,5 ме се ца
Он ко ло ги ја 2,5 ме се ца
Не у ро ло ги ја 2 ме се ца

IV го ди на спе ци ја ли за ци је

Те о риј ска на ста ва у ви ду пре да ва ња на по сле ди плом ском ни-
воу у то ку два се ме стра ко ја об у хва та ју пре да ва ња из оп штег де ла 
и кли нич ке ну кле ар не ме ди ци не са ком пле мен тар ним пре да ва њи-
ма из дру гих обла сти кли нич ке ме ди ци не ко је су од зна ча ја за спе-
ци ја ли за ци ју ну кле ар не ме ди ци не.

Кру же ње спе ци ја ли за на та у то ку по след ње го ди не спе ци ја-
ли за ци је се од ви ја по ме сец да на у окви ру свих кли нич ких обла-
сти ну кле ар не ме ди ци не.

32. Па то ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

1. ЦИЉ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Спе ци ја ли за ци ја из па то ло ги је је про цес обра зо ва ња у ко ме 
спе ци ја ли зант до би ја те о риј ско и прак тич но зна ње из свих под руч-
ја па то ло ги је што му омо гу ћа ва да раз ви је ин тер пре та тив не осо-
би не нео п ход не за са мо стал но оба вља ње ци то ло шке, би оп сиј ске и 
аутоп сиј ске ди јаг но сти ке. По ред то га спе ци ја ли зант сти че тех нич ко 

зна ње ве за но за рад у ла бо ра то ри ји, на ви ке ве за не за сва ко днев но 
чи та ње струч не ли те ра ту ре и на уч но ис тра жи вач ки рад, спо соб ност 
об ра де ста ти стич ких по да та ка и упо тре бе ра чу на ра. Та ко ђе, спе ци-
ја ли зант овла да ва осно ва ма ор га ни за ци је слу жбе за па то ло ги ју и 
зна њем ве за ним за очу ва ње здра вља и без бед но сти на ра ду.

Сва ком спе ци ја ли зан ту ће би ти до де љен мен тор ко ји ће кон-
ти ну и ра но пра ти ти ње гов рад и ре дов но из ве шта ва ти о ње го вом 
на прет ку и ко ји ће сво јим пот пи сом га ран то ва ти да је спе ци ја ли-
зант за вр шио од го ва ра ју ћи део спе ци ја ли за ци је.

1.1. Претходни услови које треба да испуњава специјализант

Основ ни усло ви су де фи ни са ни Оп штим за кон ским про пи си-
ма о спе ци ја ли за ци ји у обла сти Здрав ства. 

1.2. Трајање и структура специјализације

Спе ци ја ли за ци ја Па то ло ги је тра је 4 (че ти ри) го ди не и са ста-
вље на је из:

1.2.1. Пре да ва ња у об ли ку дво се ме страл не на ста ве
1.2.2. Се ми на ра
Ор га ни зу је их на став на ба за у ко јој се оба вља спе ци ја ли за ци-

ја. На њи ма се об ра ђу је од го ва ра ју ћа те ма ти ка или по је ди нач ни за-
ни мљи ви слу ча је ви уз пре глед ли те ра ту ре. Кан ди дат се упо зна је са 
на чи ни ма при пре ме ма кро скоп ских фо то гра фи ја, фо то ми кро гра-
фи ја и тех ни ка ма ауди о ви зу ел не пре зен та ци је. При су ство се ми на-
ри ма оба ве зно је за све спе ци ја ли зан те при сут не у ме сту одр жа ва-
ња спе ци ја ли за ци је. У то ку спе ци ја ли за ци је кан ди дат је у оба ве зи 
да узме ак тив но уче шће у нај ма ње јед ном се ми на ру го ди шње.

1.2.3. Об дук ци ја
Обез бе ђу ју до би ја ње основ ног зна ња и прак тич ног ис ку ства 

о аутоп сиј ској па то ло ги ји, хи сто па то ло ги ји ор га на, уз кли нич ко-
па то ло шку ко ре ла ци ју.

1.2.4. Би оп си ја
Кан ди дат се об у ча ва у би оп сиј ској ди јаг но сти ци укљу чу ју ћи 

ма кро скоп ску ди јаг но сти ку (при јем и по де ла ма те ри ја ла), ми кро-
скоп ску ана ли зу (еx тем по ре, ен до скоп ске, ин ци зи о не, екс ци зи о не 
би оп си је и ре сек ци је ор га на) и упо зна је са осно ва ма хи сто ло шких 
тех ни ка као и по себ ним тех ни ка ма (хи сто хе ми ја, иму но хи сто хе-
ми ја и др.)

1.2.5. Ци то па то ло ги је
Кан ди дат се упо зна је са осно ва ма ци то па то ло ги је, тех нич ким 

аспек ти ма и прак тич ном ди јаг но сти ком са по себ ним на гла ском на 
ги не ко ло шку ци то па то ло ги ју, пул мо ло шку, уро ло шку, ен до кри но-
ло шку (ти ре о и деа), га стро ин те сти нал ну, хе ма то ло шку и ци то па то-
ло ги ју це ре бро спи нал ног ли кво ра.

1.2.6. Оба ве зног кру же ња у ве зи еду ка ци је из си стем ске па-
то ло ги је

2. ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
(тра је 48 ме се ци од но сно 4 го ди не)

2.1. Уводни део (прва година – 12 месеци)

2.1.1 Об дук ци је
Упут ство о об дук ци о ној тех ни ци, из во ђе ње об дук ци ја под 

над зо ром, фор ми ра ње кли нич ко-па то ло шке ко ре ла ци је. Кан ди дат 
у пр вој го ди ни оба вља 50 аутоп си ја, пр вих 10 под над зо ром мен-
то ра а пре о ста ле под над зо ром од го вор ног на став ни ка, уз стан дар-
ди за ци ју ре фе ри са ња и при ме ну ста ти стич ке об ра де и ко ди ра ју ћег 
си сте ма.

2.1.2. При јем и по де ла ма те ри ја ла 
Кан ди да ти су у оба ве зи да сва ко днев но при су ству ју при је му 

и по де ли ма те ри ја ла то ком ко је се об у ча ва ју за пра вил но ма кро-
скоп ско опи си ва ње, као и узи ма ње исе ча ка на од го ва ра ју ћи на чин 
у за ви сно сти од до би је ног ма те ри ја ла.

2.1.3. Еx тем по ре (ин тра о пе ра тив на, фро зен сец ти он ди јаг но-
сти ка)

Кан ди да ти су у оба ве зи да ре дов но уче ству ју у при је му и ми-
кро скоп ској ди јаг но сти ци еx тем по ре би оп си ја.

2.1.4. Хи сто па то ло шка ди јаг но сти ка 
Кан ди да ти су у пр вој го ди ни у оба ве зи да ми ни мум 10 не де-

ља уче ству ју у хи сто па то ло шкој ана ли зи ру тин ских би оп си ја под 
над зо ром над ле жног на став ни ка.



2.1.5. Се ми на ри
При каз нај ма ње јед ног об дук циј ског или би оп сиј ског слу ча-

ја, уз пре глед ли те ра ту ре под су пер ви зи јом над ле жног на став ни ка
2.1.6. Спе ци јал не тех ни ке
Кан ди дат се об у ча ва тех нич ким аспек ти ма и при ме ни у ди-

јаг но сти ци спе ци јал них тех ни ка (хи сто хе ми ја, иму но хи сто хе ми ја 
укљу чу ју ћи иму но флу о ре сцен цу), уз бо ра вак две не де ље у иму но-
хи сто хе миј ској ла бо ра то ри ји Ин сти ту та за па то ло ги ју Ме ди цин-
ског фа кул те та.

2.1.7. Пре да ва ња
Пре да ва ња ће се оба вља ти пре ма про гра му дво се ме страл не 

на ста ве (про грам у при ло гу).
У то ку пр ве го ди не кан ди да ти по ла жу и ко ло кви ју ме из:
1. об дук ци о не тех ни ке, 
2. оп ште па то ло ги је и 
3. па то ло ги је ту мо ра (ви ди тач ку 3.1.).
У то ку пр ве го ди не кан ди дат се упо зна је са свим аспек ти ма 

ко ји се од но се на очу ва ње здра вља и без бед но сти то ком пре у зи ма-
ња узо ра ка, из во ђе ња об дук ци ја укљу чу ју ћи и об дук ци је ви со ког 
ри зи ка, ко ри шће ња хе ми ка ли ја и за штит не оде ће.

2.2. Део усмеравања (друга, трећа и четврта година) ( 36 месеци)

2.2.1. Си стем ска па то ло ги ја (кру же ње)( 29 ме се ци)
2.2.1.1. Не у ро па то ло ги ја (укљу чу ју ћи не у ро ми шић не бо ле-

сти и око)( 2,5ме се ца)
2.2.1.2. ОРЛ и пул мо па то ло ги ја ( 2 ме се ца)
2.2.1.3. Кар ди о ва ску лар на па то ло ги ја (2 ме се ца)
2.2.1.4. Га стро ин те сти нал на па то ло ги ја (укљу чу ју ћи ег зо кри-

ни пан кре ас) (3 ме се ца)
2.2.1.5. Па то ло ги ја је тре и жуч них пу те ва (2,5 ме се ца)
2.2.1.6. Не фро па то ло ги ја (укљу чу ју ћи па то ло ги ју по ве за ну 

са пре са дји ва њем ор га на) и уро ло шка па то ло ги ја(2,5 ме се ца)
2.2.1.7. Ги не ко ло шка па то ло ги ја ( 3 ме се ца)
2.2.1.8. Хе ма то па то ло ги ја (2,5 ме се ца)
2.2.1.9. Дер ма то па то ло ги ја (2,5 ме се ца)
2.2.1.10. Ко шта но-зглоб на и па то ло ги ја ме ких тки ва (2 ме се ца)
2.2.1.11. Па то ло ги ја ен до кри ног си сте ма (укљу чу ју ћи ен до-

кри ни пан кре ас) и дој ке ( 2,5 ме се ца)
2.2.1.12. Пе ди ја триј ска па то ло ги ја ( 2 ме се ца)
Кан ди дат обу ку из си стем ске па то ло ги је оба вља кру же њем у 

од ре ђе ном вре мен ском тра ја њу под над зо ром на став ни ка по себ-
но усме ре ног за да ту област. На кра ју оба вље ног кру же ња кан ди-
дат је у оба ве зи да по ло жи ко ло кви јум (ви ди тач ку 3.1) из пре ђе не 
обла сти. 

Кан ди дат се то ком обу ке упо зна је са спе ци фич но сти ма при 
при је му и об ра ди ма те ри ја ла, ди јаг но стич ким тех ни ка ма и ме то-
да ма бо је ња ка рак те ри стич ним за по је ди не обла сти

Кан ди дат то ком усме ра ва ња тре ба да оба ви у сва кој го ди ни 
по 30 аутоп си ја (укуп но 90 аутоп си ја), укљу чу ју ћи пе ри на тал не/
пе ди ја триј ске и не у ро па то ло шке слу ча је ве, за јед но са из ве шта јем 
и кли нич ко-па то ло шким ко ре ла ци ја ма, уз стан дар ди за ци ју ре фе-
ри са ња и упо тре бу ко ди ра ју ћег си сте ма.

Кан ди да ти су у оба ве зи да ре дов но уче ству ју у при је му и ми-
кро скоп ској ди јаг но сти ци еx тем по ре би оп си ја.

У то ку че ти ри го ди не спе ци ја ли зант ће уче ство ва ти у ди јаг-
но сти ци нај ма ње: 

 – 140 аутоп си ја
 – 3000 би оп си ја
 – 300 „еx тем по ре” би оп си ја.
2.2.2. Ци то па то ло ги ја (4 ме се ца)
Кан ди дат ће про ве сти 4 ме се ца под над зо ром над ле жног на-

став ни ка у са вла да ва њу осно ва ци то па то ло ги је (на чи ни узи ма ња 
узо ра ка, при пре ма ма те ри ја ла укљу чу ју ћи и ци то спин цен три фу-
гу, ме то де бо је ња)  – ги не ко ло шке и не ги не ко ло шке, са на гла ском 
на пре по зна ва ње ла жно по зи тив них и ла жно не га тив них на ла за. 

Уку пан број слу ча је ва у чи јој ана ли зи ће кан ди дат уче ство ва-
ти не ће би ти ма њи од:

 – 1000 ци то па то ло шких ана ли за
 – 1000 ги не ко ло шких ци то ло шких ана ли за
2.2.3. Суд ска ме ди ци на ( 3 ме се ца )
Кан ди дат ће про ве сти 3 ме се ца на Ин сти ту ту за суд ску ме-

ди ци ну Ме ди цин ског фа кул те та где ће се упо зна ти са на чи ном ра-
да и спе ци фич но сти ма суд ско-ме ди цин ских об дук ци ја, за јед но са 
ток си ко ло ги јом и ве шта че њем.

3. ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

3.1. Колоквијуми

Сва ки спе ци ја ли зант има сво ју спе ци ја ли зант ску књи жи цу и 
днев ник у ко ји упи су је из вр ше не сва ко днев не де лат но сти.

Ко ло кви ју ми се по ла жу по сле за вр ше ног ци клу са кру же ња 
пред ко ми си јом од два чла на ко ју чи не на став ни ци па то ло ги је за ду-
же ни за од ре ђе ну област (уз фа кул та тив но при су ство мен то ра). По-
ред ко ло кви ју ма ко ји се од но се на област из си стем ске па то ло ги је 
(ви ди тач ку 2.2.3.), кан ди да ти по ла жу и ко ло кви ју ме из об дук ци о не 
тех ни ке, оп ште па то ло ги је и па то ло ги је ту мо ра (то ком пр ве го ди не). 

Ко ло кви јум се са сто ји из:
a) ана ли зе 5 би оп сиј ских слу ча је ва, од ко јих је тач на ди јаг но-

сти ка 3 слу ча ја нео п ход на за на ста вак ко ло кви ју ма
b) усме ног де ла: 4 пи та ња
Оце на са ко ло кви ју ма се упи су је у спе ци ја ли зант ску књи жи цу. 
Уко ли ко кан ди дат не по ло жи ко ло кви јум, сти че пра во на по-

нов но по ла га ње ко ло кви ју ма у це ли ни по сле 15 да на. 

3.2. Специјалистички испит

Кан ди дат при сту па ис пи ту кад ис пу ни сле де ће усло ве:
a) по ло же ни сви ко ло кви ју ми
b) 140 об дук ци ја са за вр ше ним за пи сни ци ма
c) од го ва ра ју ћи број за вр ше них би оп сиј ских (нај ма ње 3000), 

еx тем по ре (300) и ци то па то ло шких (нај ма ње 2000) ана ли за, што 
сво јим пот пи сом по твр ђу је мен тор.

Спе ци ја ли стич ки ис пит се са сто ји из три де ла:
1) Тест из те о риј ског зна ња са 40 пи та ња са по ну ђе ним од-

го во ри ма. Ми ни мум за про ла зност су 24 тач на од го во ра.
2) Прак тич ни део ис пи та ко ји се са сто ји из 
а) об дук ци је, уз из ра ду об дук ци о ног за пи сни ка и пре ли ми-

нар ног за кључ ка и ми шље ња
б) ми кро скоп ске ди јаг но сти ке ко ја об у хва та пре глед 20 хи-

сто па то ло шких пре па ра та и 5 ци то ло шких раз ма за; у ра ду је до-
зво ље но ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре

3) Те о риј ски део ис пи та: 6 пи та ња ко ја об у хва та ју оп шту 
па то ло ги ју, ту мор ску па то ло ги ју и па то ло ги ју нај ма ње 4 раз ли чи та 
си сте ма

Спе ци ја ли стич ки ис пит се по ла же пред ко ми си јом од 3 чла-
на, на став ни ка Па то ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та уз фа кул та тив-
но при су ство мен то ра.

По за вр ше ном ис пи ту се до би ја оце на ко ја се упи су је у од го-
ва ра ју ћи фор му лар а кан ди дат до би ја ди пло му о за вр ше ној спе ци-
ја ли за ци ји од стра не Ме ди цин ског фа кул те та.

Уко ли ко кан ди дат не по ло жи ис пит, сти че пра во по нов ног 
по ла га ња у ро ку про пи са ном За ко ном, а ис пит се по ла же по но во 
у це ло сти.

33. Суд ска ме ди ци на 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја је обра зов ни и вас пит ни про цес у ко јем спе-
ци ја ли зант сти че те о риј ско и прак тич но зна ње из под руч ја суд ске 
ме ди ци не, ко је га оспо со бља ва за са мо стал ни рад у обла сти суд-
ске ме ди ци не. Основ ни циљ про гра ма спе ци ја ли за ци је из суд ске 
ме ди ци не је да док то ра ме ди ци не оспо со би за са мо стал ни рад у 
обла сти суд ско ме ди цин ске мор фо ло ги је, та на то ло ги је и тра у ма то-
ло ги је, прав но-ме ди цин ских про пи са, те да га уве де у про бле ма ти-
ку ве шта че ња у кри вич но прав ној и гра ђан ско прав ној обла сти. У 
окви ру про гра ма спе ци ја ли за ци је кан ди дат се упо зна је са осно ва-
ма фо рен зич ке ток си ко ло ги је и фо рен зич ке ге не ти ке.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Укуп но тра ја ње спе ци ја ли стич ког обра зо ва ња је 4 го ди не.

ОБЛАСТ Тра ја ње  
у ме се ци ма

дво се ме страл на на ста ва 9
суд ска ме ди ци на са об дук ци ја ма 24



ОБЛАСТ Тра ја ње  
у ме се ци ма

кли нич ка суд ска ме ди ци на и тра у ма то ло ги ја 3
фо рен зич ка ге не ти ка 1
фо рен зич ка ток си ко ло ги ја 1
суд ско ме ди цин ска ве шта че ња 4
па то ло шка ана то ми ја 6
Укуп но 48

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 6 ко ло кви ју ма:

1. Та на то ло ги ја
2. Ме ха нич ке по вре де
3. Оста ле по вре де
4. По себ на фо рен зич ка па то ло ги ја и сек со ло ги ја
5. Иден ти фи ка ци ја, по ре кло смр ти, при род на смрт, обо ље ња 

и по вре де
6. Кла си фи ка ци ја и ква ли фи ка ци ја по вре да, ве шта че ња

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Дво се ме страл на на ста ва (9 ме се ци) под ра зу ме ва те о риј ска 
пре да ва ња по већ по сто је ћем пла ну и про гра му дво се ме страл не 
на ста ве, уз укљу чи ва ње пре да ва ча из обла сти фо рен зич ке ге не ти-
ке, па то ло шке ана то ми је, кли нич ке тра у ма то ло ги је, суд ске пси хи-
ја три је, кри вич ног пра ва и ети ке.

Суд ска ме ди ци на са суд ско ме ди цин ском об дук ци јом (24 ме-
се ци) под ра зу ме ва сва ко днев ни рад у об дук ци о ној са ли уз над зор 
мен то ра. Овим де лом спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант пр во са мо 
по сма тра (два ме се ци) об дук ци о ну тех ни ку и на чин на ко ји се вр-
ши суд ско ме ди цин ска об дук ци ја, а за тим сам (уз над зор мен то ра) 
оба вља суд ско ме ди цин ску об дук ци ју. Овим пла ном пред ви ђе но 
је сти ца ње зна ња за са мо стал ну ди јаг но сти ку и рад из сле де ћих 
обла сти:

 – при род на смрт
 – та на то ло ги ја
 – ме ха нич ке по вре де
 – оста ле по вре де (ас фик тич ке, фи зич ке, хе миј ске и др.)
 – по себ на фо рен зич ка па то ло ги ја
 – сек со ло ги ја
 – иден ти фи ка ци ја (жи вих и ле ше ва)
 – кли нич ко-фо рен зич ка хе те ро а нам не за
 – суд ско ме ди цин ска до ку мен та ци ја
 – би о ло шки тра го ви, узи ма ње и об ра да, екс пер ти зна ди јаг-

но сти ка
 – пре глед оде ће, обу ће, по вред них сред ста ва
 – пре глед ме ста до га ђа ја (уви ђај)
 – екс ху ма ци ја са об дук ци јом (пр ва или по нов на)
 – фо рен зич ка ан тро по ло ги ја
Кли нич ка суд ска ме ди ци на и тра у ма то ло ги ја (3 ме се ца) об-

у хва та упо зна ва ње са при сту пом и на чи ном вр ше ња кли нич ких 
пре гле да, а ка сни је и са мо ста лан рад из сле де ћих обла сти:

 – из да ва ње ле кар ског уве ре ња
 – све вр сте по вре да ко је се мо гу до ве сти у ве зу са на сил ним 

по вре ђи ва њем
 – пре глед осум њи че них
 – на си ље у по ро ди ци
 – си ло ва ње
 – зло ста вља ње де це
Фо рен зич ка ге не ти ка (1 ме сец) об у хва та упо зна ва ње са пој-

мо ви ма фо рен зич ке ге не ти ке, иден ти фи ка ци је би о ло шких тра го ва, 
на чи ном при ку пља ња тра го ва и ре фе рент них узо ра ка, прин ци пи-
ма из во ђе ња ДНК ана ли зе, по пу ла ци о ном ге не ти ком, утвр ђи ва-
њем спор них срод нич ких од но са, прав ним, етич ким и со ци јал ним 
аспек ти ма ко ри шће ња ДНК ана ли зе на су ду и прак тич на на ста ва.

(у при ло гу до ста вљен де та љан план и про грам)
Фо рен зич ка ток си ко ло ги ја (1 ме сец) суд ско ме ди цин ски об-

дук ци о ни на лаз код тро ва ња раз ли чи тим отро ви ма, узи ма ње ма-
те ри ја ла за ток си ко ло шки пре глед и ту ма че ње ре зул та та; утвр ђи-
ва ње ал ко хо ли са но сти код жи вих и ле ше ва и ту ма че ње ре зул та та.

Суд ско ме ди цин ска ве шта че ња (4 ме се ца) об у хва та ју ква ли-
фи ка ци ју и кла си фи ка ци ју те ле сних по вре да, ве шта че ња по спи-
си ма, ре кон струк ци ја, екс пер ти зу на су ду.

Па то ло шка ана то ми ја (6 ме се ци) об у хва та узи ма ње и об ра ду 
исе ча ка ор га на за хи сто ло шки пре глед, упо зна ва ње са хи сто хе миј-
ским и иму но хе миј ским ме то да ма бо је ња, ма кро скоп ски и ми кро-
скоп ски пре глед.

ОБАВЕЗНИ ПРАКТИЧНИ РАД

У то ку спе ци ја ли стич ког ста жа оба ве зно је да спе ци ја ли зант 
не по сред но из вр ши нај ма ње:

 – 150 суд ско ме ди цин ских об дук ци ја (при род не и на сил не 
смр ти; са мо у би ство, уби ство, за дес)

 – 20 кли нич ких пре гле да (Ин сти тут за суд ску ме ди ци ну и Ур-
гент ни цен тар)

 – 20 суд ско ме ди цин ских ве шта че ња (кри вич них и пар нич-
них) уз нај ма ње 5 од ла за ка на суд

 – 1 екс ху ма ци ја
Спе ци ја ли зант у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну Ме ди цин-

ског фа кул те та мо ра да про ве де че ти ри го ди не укљу чу ју ћи и дво-
се ме страл ну на ста ву.

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма

Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва
Ве шти на: (1) Дво се ме страл на на ста ва
Област: (ПА) Па то ло шка ана то ми ја
Ве шти на: (23) Узи ма ње и об ра да исе ча ка за хи сто ло шки пре-

глед, хи сто ло шка ди јаг но сти ка и ту ма че ње у екс пер ти зи
Област: (СМ) Суд ска ме ди ци на
Ве шти на: (1) Кли нич ко фо рен зич ка анам не за
Из во ди: 50 (0м 0д)
Ве шти на: (2) Во ђе ње суд ско ме ди цин ске до ку мен та ци је
Из во ди: 100 (0м 0д)
Ве шти на: (3) Утвр ђи ва ње смр ти
Из во ди: 20 (0м 0д)
Ве шти на: (4) Суд ско ме ди цин ска об дук ци ја
Из во ди: 100 (0м 0д)
Ве шти на: (5) Узи ма ње ма те ри ја ла за ток си ко ло шки пре глед и 

ту ма че ње ре зул та та
Из во ди: 20 (0м 0д)
Ве шти на: (6) Узи ма ње ма те ри ја ла за бак те ри о ло шки пре глед 

и екс перт. ди јаг но сти ка
Из во ди: 20 (0м 0д)
Ве шти на: (7) Узи ма ње и об ра да хи сто ло шких пре па ра та, пре-

глед и ди јаг но сти ка
Из во ди: 100 (0м 0д)
Ве шти на: (8) Би о ло шки тра го ви, узи ма ње, об ра да и екс пер-

ти зна ди јаг но сти ка
Из во ди: 50 (0м 0д)
Ве шти на: (9) Ма це ра ци ја ко сти ју и екс пер ти за
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (10) Екс ху ма ци ја
Из во ди: 5 (0м 0д)
Ве шти на: (11) Пре глед по вред них сред ста ва, ору ђе, оруж је, 

во зи ло и дру го
Из во ди: 25 (0м 0д)
Ве шти на: (12) Пре глед оде ће и обу ће код слу ча је ва смрт ног и 

не смрт ног по вре ђи ва ња
Из во ди: 30 (0м 0д)
Ве шти на: (13) Уви ђај (ли це ме ста, ре кон струк ци ја)
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (14) Пре глед ал ко хо ли са них и ту ма че ње ре зул та та
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (15) Пре глед по вре ђе них и ква ли фи ка ци ја те ле-

сних по вре да
Из во ди: 20 (0м 0д)
Ве шти на: (16) Суд ско ме ди цин ски пре глед код сек су ал них де-

ли ка та
Из во ди: 5 (0м 0д)
Ве шти на: (17) Иден ти фи ка ци ја жи вих
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (18) Иден ти фи ка ци ја ле ше ва
Из во ди: 10 (0м 0д)



Ве шти на: (19) Ве шта че ње очин ства
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (20) Екс пер ти за на су ду
Из во ди: 10 (0м 0д)
Ве шти на: (21) Ве шта че ње по спи си ма
Из во ди: 20 (0м 0д)
Ве шти на: (4А) Суд мед. обд. об у хва та: обич не и спе ци јал не 

см. обд, обд. тру лих ле ше ва, обд. код при род них смр ти, обд. у слу-
ча је ви ма уби ства

Из во ди: 100 (0м 0д)
Ве шти на: (4Б) Суд мед. обд. об у хва та: обд. у слу ча је ви ма са-

мо у би ства, обд. у за де сној смр ти
Из во ди: 100 (0м 0д)
Област: (СТ) Суд ска ток си ко ло ги ја (0м 0д)
Ве шти на: (22) Узи ма ње ор га на за ток си ко ло шки пре глед и 

ту ма че ње ток си ко ло шког на ла за
Из во ди: 20 (0м 0д)

34. Ме ди цин ска ми кро би о ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Оп ште од ред бе

Спе ци ја ли за ци ја из Ме ди цин ске ми кро би о ло ги је (ММ) пред-
ста вља на ста вак основ ног ме ди цин ског обра зо ва ња сте че ног на 
Ме ди цин ском фа кул те ту. То је обра зов ни про цес то ком ко јег ле кар 
на спе ци ја ли за ци ји сти че те о риј ско, прак тич но и кли нич ко зна ње 
из бак те ри о ло ги је, ви ру со ло ги је, па ра зи то ло ги је, ми ко ло ги је, са ни-
тар не ми кро би о ло ги је, иму но ло ги је, епи де ми о ло ги је и мо ле ку лар-
не би о ло ги је. По што ме ди цин ска ми кро би о ло ги ја, као ком плек сна 
и хе те ро ге на ме ди цин ска ди сци пли на, про жи ма ско ро све обла сти 
ме ди ци не, сти ца ње це ло ви тог по зна ва ња зах те ва по себ ну и си сте-
мат ску еду ка ци ју ко ја се не мо же по сти ћи до пун ском еду ка ци јом у 
окви ру дру гих спе ци јал но сти. Спе ци ја ли ста ме ди цин ске ми кро би-
о ло ги је је струч њак ко ји, на осно ву сте че них зна ња и до ступ ним 
ме то да ма утвр ђу је ети о ло ги ју ин фек ци ја, пра ти ток истих, ис пи ту-
је осе тљи вост ети о ло шког аген са на ан ти би о ти ке и/ или дру ге хе-
ми о те ра пе у ти ке и уче ству је у ти му струч ња ка при ли ком из бо ра ан-
ти ми кроб них сред ста ва у ле че њу бо ле сни ка. Та ко ђе, ко ри шће њем 
сте че них зна ња от кри ва и пра ти бол нич ке ин фек ци је и део је ти ма 
ко ји пла ни ра, из во ди и над зи ре све по ступ ке за спре ча ва ње истих.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из Ме ди цин ске ми кро би о ло ги је тра је 4 го ди не.
Спе ци ја ли стич ко зна ње из ме ди цин ске ми кро би о ло ги је сти-

че се по сле основ ног обра зо ва ња из ин тер ни стич ких гра на ме ди-
ци не, за јед нич ког за све спе ци ја ли стич ке гра не ко је се на ла зе у 
гру пи ла бо ра то риј ске ме ди ци не. Оп ти мал но тра ја ње за јед нич ког 
оп штег ин тер ни стич ког де ла из но си го ди ну да на.

Дру ги део спе ци ја ли за ци је тра је 3 го ди не и чи не га те о риј ски 
и прак тич ни део. Те о риј ски део се из во ди у скла ду са пред ви ђе-
ним про гра мом. Прак тич ни део се из во ди у ин сти ту ци ја ма ко је су 
овла шће не за прак тич ну на ста ву, по обла сти ма ових сту ди ја, а од 
то га нај ма ње по ло ви на ста жа у ла бо ра то ри ја ма и уста но ва ма Ме-
ди цин ског фа кул те та.

То ком прак тич ног де ла, ле кар на спе ци ја ли за ци ји (спе ци ја ли-
зант) се упо зна је са по је ди нач ним обла сти ма стру ке, та ко што од ре ђе-
но вре ме ра ди и учи у ве ри фи ко ва ним ин сти ту ци ја ма, пи ше се ми нар-
ске ра до ве из од ре ђе них обла сти и по ла же од го ва ра ју ће ко ло кви ју ме.

Сва ки ле кар на спе ци ја ли за ци ји има глав ног мен то ра ко ји пра-
ти ток ње го ве спе ци ја ли за ци је. За оба вља ње и над зор над из во ђе њем 
по је ди них ве шти на од го вор ни су не по сред ни мен то ри ве шти на.

Циљ спе ци ја ли за ци је

Циљ спе ци ја ли за ци је из Ме ди цин ске ми кро би о ло ги је је сти-
ца ње зна ња и ве шти на ко је ле ка ра спе ци ја ли сту ме ди цин ске ми-
кро би о ло ги је оспо со бља ва ју да у бли ској и кон ти ну и ра ној са рад-
њи са кли ни ча ри ма раз ли чи тих спе ци јал но сти, оба вља сле де ће 
ак тив но сти:

 – ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња ве за на за от кри ва ње узроч ни ка 
ин фек ци ја, ње го ву иден ти фи ка ци ју и ка рак те ри за ци ју, а због пра во-
вре ме ног по ста вља ња ди јаг но зе и от по чи ња ња аде кват ног ле че ња

 – ева лу а ци ја и струч на ин тер пре та ци ја ре зул та та бак те ри о-
ло шких, ви ру со ло шких, па ра зи то ло шких и ми ко ло шких ла бо ра то-
риј ских ис пи ти ва ња

 – ква ли фи ко ва но и ра ци о нал но ко ри шће ње ме то да за ди јаг-
но сти ко ва ње ин фек ци ја, као и обез бе ђи ва ње ква ли те та и стан дар-
ди за ци је ра да у ми кро би о ло шким ла бо ра то ри ја ма

 – уса вр ша ва ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих ди јаг но стич ких 
ме то да за от кри ва ње ин фек ци ја и пра ће ње то ка бо ле сти

 – са рад ња са ле ка ри ма раз ли чи тих спе ци јал но сти у ди јаг но сти-
ко ва њу ин фек ци ја, као и у спро во ђе њу те ра пи је и пре вен ци је истих

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли за ци је

У то ку спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант је ду жан да на пи ше и 
пре зен ту је 5 се ми нар ских ра до ва и по ло жи 5 ко ло кви ју ма из сле-
де ћих обла сти:

1. бак те ри о ло ги ја,
2. ви ру со ло ги ја,
3. па ра зи то ло ги ја,
4. ми ко ло ги ја и
5. са ни тар на ми кро би о ло ги ја.
При пре ма се ми на ра и пре зен та ци ја се оба вља то ком дво се-

ме страл не на ста ве или у то ку оба вља ња спе ци ја ли стич ког ста жа 
из да те обла сти. Ко ло кви јум се по ла же по за вр шет ку сва ке струч-
не це ли не спе ци ја ли за ци је.

Про грам спе ци ја ли за ци је

Про грам спе ци ја ли за ци је из Ме ди цин ске ми кро би о ло ги је об-
у хва та:

 – за јед нич ке осно ве
 – те о риј ски део спе ци ја ли за ци је из ММ
 – прак тич ни део спе ци ја ли за ци је из ММ

Заједничке основе (12 месеци)

Пр ва го ди на спе ци ја ли за ци је из ММ оба вља се за јед но са 
дру гим срод ним спе ци ја ли за ци ја ма из гру пе ла бо ра то риј ске ме ди-
ци не за ко је се ор га ни зу је оп шти ин тер ни стич ки део.

Теоријски део (9 месеци)

Те о риј ска на ста ва се оба вља то ком дру ге го ди не спе ци ја ли-
за ци је и об у хва та сле де ће обла сти: бак те ри о ло ги ју, ви ру со ло ги ју, 
па ра зи то ло ги ју, ми ко ло ги ју, са ни тар ну ми кро би о ло ги ју, иму но ло-
ги ју, епи де ми о ло ги ју за ра зних бо ле сти и бол нич ку хи ги је ну.

Практични део (27 месеци)

Прак тич ни део спе ци ја ли за ци је из ММ за по чи ње у дру гој го-
ди ни спе ци ја ли за ци је по за вр шет ку те о риј ског де ла, тра је то ком 
пре о ста ле две го ди не и об у хва та:

 – основ ни ла бо ра то риј ски део
 – кли нич ко-ла бо ра то риј ски део

Основни лабораторијски део (17 месеци)

 – бак те ри о ло ги ја 7 ме се ци
 – ви ру со ло ги ја 3 ме се ци
 – па ра зи то ло ги ја 2 ме се ца
 – ми ко ло ги ја 2 ме се ца
 – иму но ло ги ја 1 ме се ца
 – епи де ми о ло ги ја за ра зних бо ле сти 1 ме сец
 – са ни тар на ми кро би о ло ги ја 1 ме се ца

Клиничколабораторијски део (10 месеци)

 – бол нич ке ми кро би о ло шке ла бо ра то ри је 4 ме се ца
 – рад у ла бо ра то ри ја ма  
 – уче шће у ви зи та ма на оде ље њи ма ин тен зив не не ге хи рур шких и дру гих оде ље ња
 – ин фек то ло ги ја 2 ме се ца
 – бол нич ка хи ги је на 2 ме се ца
 – би о хе миј ска и хе ма то ло шка ла бо ра то ри ја 1 ме сец
 – тран сфу зи о ло ги ја 1 ме сец



Бак те ри о ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
на чи ну ор га ни за ци је ми кро би о ло шке ла бо ра то ри је и прав ним ре-
гу ла ти ва ма ре ле вант ним за рад ла бо ра то ри је. Та ко ђе са вла да ва ме-
то де сте ри ли за ци је и дез ин фек ци је, ра да у асеп тич ним усло ви ма, 
при пре ме хран љи вих под ло га и над зор над ква ли те том и сте рил-
но шћу под ло га, рас тво ра и дру гих суп стан ци. Овла да ва на чи ном 
узи ма ња, сла ња и об ра де узо ра ка, изо ла ци јом и иден ти фи ка ци јом 
ме ди цин ски зна чај них бак те ри ја. Са вла да ва ми кро скоп ске тех-
ни ке и раз ли чи те ме то де бо је ња пре па ра та, ме то де кул ти ви са ња 
бак те ри ја, би о хе миј ске и се ро ло шке иден ти фи ка ци је, од ре ђи ва ња 
осе тљи во сти бак те ри ја на раз ли чи те ан ти би о ти ке и хе ми о те ра пе-
у ти ке, као и бр зе ме то де за до ка зи ва ње ан ти ге на бак те ри ја и из во-
ђе ње би о ло шког огле да.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – Пра ње и сте ри ли за ци ја ла бо ра то риј ског по су ђа-из во ди
 – Кон тро ла про це са сте ри ли за ци је-из во ди
 – При пре ма раз ли чи тих хран љи вих под ло га-из во ди
 – Бо је ња бак те ри ја-из во ди
 – Иму но флу о ре сцент не тех ни ке у бак те ри о ло ги ји-из во ди
 – Основ ни прин ци пи узи ма ња, чу ва ња и сла ња кли нич ких 

узо ра ка за бак те ри о ло шка ис пи ти ва ња  – из во ди
 – Ми кро ско пи ра ње и ин тер пре та ци ја ди рект них ми кро скоп-

ских пре па ра та раз ли чи тих кли нич ких узо ра ка-из во ди
 – Бр зе ме то де за до ка зи ва ње бак те риј ских ан ти ге на у кли-

нич ким узор ци ма-из во ди
 – Бак те ри о ло шки пре глед бри се ва гу ше, но са, ока, уха, усне 

ду пље-из во ди
 – Бак те ри о ло шки пре глед спу ту ма, се кре та и аспи ра та тра хе-

је и брон ха-из во ди
 – Бак те ри о ло шки пре глед пунк та та, екс у да та, гно ја и бри се ва 

ра на-из во ди
 – Бак те ри о ло шки пре глед ли кво ра-из во ди
 – Бак те ри о ло шки пре глед се кре та уре тре, ва ги не и цер вик-

са-из во ди
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ана е роб ним бак те ри ја-

ма-из во ди
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ми ко бак те ри ја ма-из во ди
 – Хе мо кул ту ра-из во ди
 – Ури но кул ту ра-из во ди
 – Ко про кул ту ра-из во ди
 – При ме на се ро ло шких тех ни ка у бак те ри о ло ги ји-из во ди
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них спи рал ним бак те ри ја-

ма-из во ди
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них стрикт но ин тра це лу лар-

ним бак те ри ја ма-из во ди
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ми ко пла зма ма-из во ди
 – Кул ти ви са ње бак те ри ја у ауто ма ти зо ва ним си сте ми ма-из-

во ди
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти бак те ри ја на ан ти би о ти ке и хе-

ми о те ра пе у ти ке in vi tro-из во ди
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти ми ко бак те ри ја на ту бер ку ло ста-

ти ке in vi tro-из во ди
 – До ка зи ва ње ток си на бак те ри ја in vitrо-из во ди
 – Би о ло шки оглед-упо зна је се
 – Мо ле ку лар не тех ни ке ко је се ко ри сте у ди јаг но сти ци бак те-

риј ских ин фек ци ја  – упо зна је се

Ви ру со ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
на чи ну ор га ни за ци је ви ру со ло шке ла бо ра то ри је и прав ним ре гу-
ла ти ва ма ре ле вант ним за њен рад. Упо зна је се са ра дом у ви ру со-
ло шкој ла бо ра то ри ји у асеп тич ним усло ви ма од го ва ра ју ћег ни воа 
за шти те. Оспо со бља ва се да вр ши над зор над ква ли те том и сте-
рил но шћу си сте ма ће ли ја, рас тво ра и дру гих ре а ге на са. Овла да ва 
тех ни ка ма изо ло ва ња ви ру са у си сте ми ма жи вих ће ли ја, ди рект-
ним и ин ди рект ним ме то да ма за њи хо ву иден ти фи ка ци ју при ме-
ном елек трон ске и иму но е лек трон ске ми кро ско пи је, при ме ном 
иму но ло шких тех ни ка иму но флу о ре сцен ци је и ELI SA-е, од но сно 
до ка зи ва ња ви ру са ко ри шће њем мо ле ку лар них тех ни ка: in si tu 
хи бри ди за ци је, PCR, RT-PCR, RT-Q PCR,. ге но ти пи за ци је ме то-
дом се квен ци ра ња ви ру сног ге но ма и мо ле ку лар не ре зи стен ци је. 

Та ко ђе, овла да ва се ро ло шким тех ни ка ма за до ка зи ва ње ви ру сних 
ин фек ци ја, тех ни ком ин ди рект не иму но флу о ре сцен ци је, ELISAте-
стовима, те сто ви ма ави ди те та, We stern blot и RI BA тех ни ком.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – Изо ло ва ње ви ру са на кул ту ри ће ли ја – из во ди
 – Изо ло ва ње ви ру са у пи ле ћем ем бри о ну – из во ди
 – Изо ло ва ње ви ру са пре ко ла бо ра то риј ских жи во ти ња – упо-

зна је се
 – До ка зи ва ње ви ру са при ме ном тех ни ке елек трон ске и иму-

но е лек трон ске ми кро ско пи је  – упо зна је се
 – До ка зи ва ње ви ру сних ан ти ге на  – из во ди
 – При ме на се ро ло шких ме то да у ди јаг но сти ци ви ру сних 

ин фек ци ја: ин хи би ци ја хе ма глу ти на ци је, ре ак ци ја ве зи ва ња ком-
пле мен та, иму но ен зим ски те сто ви  – ELI SA, ме то да иму но флу о ре-
сцен ци је, We stern blot, RI BA  – из во ди

 – Тест не у тра ли за ци је у кул ту ри ће ли ја  – из во ди
 – Тест не у тра ли за ци је на ла бо ра то риј ским жи во ти ња ма – 

упо зна је се
 – При ме на мо ле ку лар них тех ни ка у ви ру со ло шкој ди јаг но-

сти ци од екс трак ци је ге но ма до ре зул та та:
 – хи бри ди за ци ја ну кле ин ских ки се ли на, ре ак ци ја лан ча ног 

умно жа ва ња  – PCR, RT-PCR  – из во ди
 – „real ti me” PCR, ге но ти пи за ци ја и ис пи ти ва ње ге нет ске 

осно ве ре зи стен ци је на ан ти ви ру сне ле ко ве  – упо зна је се

Па ра зи то ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
на чи ну ор га ни за ци је па ра зи то ло шке ла бо ра то ри је. Та ко ђе, са вла-
да ва ме то де сте ри ли за ци је и дез ин фек ци је, при пре ме хран љи вих 
под ло га и над зор над ква ли те том и сте рил но шћу под ло га, рас тво-
ра и дру гих ре а ге на са. Овла да ва на чи ном узи ма ња, сла ња, об ра де 
и чу ва ња узо ра ка за па ра зи то ло шка ис пи ти ва ња, изо ла ци јом и/или 
иден ти фи ка ци јом ме ди цин ски зна чај них про то зоа, хел ми на та и ар-
тро по да. Са вла да ва ме то де пре гле да кр ви, ли кво ра, узо ра ка тки ва, 
из лу че ви на и се кре та (сто ли це, ури на и др.) на раз ли чи те про то зое 
и хел мин те мор фо ло шким пре по зна ва њем па ра зи та, до ка зи ва њем 
ан ти ге на, при ме ном раз ли чи тих тех ни ка бо је ња и кон цен тра ци-
је па ра зит ских еле ме на та у кли нич ким узор ци ма, кул ти ви са њем, 
би о ло шким огле дом и дру гим стан дард ним па ра зи то ло шким ме-
то да ма, при ме ном раз ли чи тих ме то да се ро ло шке ди јаг но сти ке, 
као и при ме ном ме то да мо ле ку лар не би о ло ги је. Та ко ђе се упо зна је 
са осно ва ма ме ди цин ске ен то мо ло ги је и мор фо ло шким пре по зна-
ва њем нај ва жни јих век то ра и узроч ни ка бо ле сти. Упо зна је се са 
упо тре бом ин сек ти ци да и њи хо вим учин ком. На осно ву сте че них 
зна ња, са ра ђу је са кли ни ча ри ма у пра вил ном из бо ру кли нич ких 
узо ра ка и вр ши из бор аде кват них ди јаг но стич ких па ра зи то ло шких 
ме то да.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не
 – При пре ма ње и па ра зи то ло шки пре глед сто ли це на црев не 

про то зое и хел мин те (на тив ни пре па рат)  – из во ди
 – При пре ма ње и па ра зи то ло шки пре глед сто ли це на црев не 

про то зое и хел мин те (ме то де кон цен тра ци је и бо је ња)  – из во ди
 – Узи ма ње и пре глед пе ри а нал ног оти ска на хел мин те  – из-

во ди
 – Пре глед ду о де нал ног со ка и жу чи на црев не про то зое и 

хел мин те  – из во ди
 – Пре глед уре трал ног и ва ги нал ног се кре та на Tric ho mo nas 

va gi na lis (ди рек тан пре па рат, кул ти ви са ње) – из во ди
 – Изо ла ци ја црев них аме ба и дру гих про то зоа – из во ди
 – Изо ла ци ја аме ба ро до ва Na e gle ria и Acant ha mo e ba  – из во ди
 – Пре глед ури на на ја ја ши сто зо ма, при пре ма ури на (из ко-

лек ци је)  – из во ди
 – Пре глед хи сто ло шких пре па ра та на па ра зи те  – из во ди
 – Пре глед са др жа ја ехи но кок них ци сти  – из во ди
 – Пре по зна ва ње ма кро скоп ских ка рак те ри сти ка од ра слих 

хел ми на та и њи хо вих раз вој них об ли ка  – из во ди
 – Пре глед кр ви на ма ла ри ју  – из во ди
 – Пре глед кр ви на ми кро фи ла ри је, три па но зо ме (крв ни раз-

маз, гу ста кап, кон цен тра ци ја)  – из во ди
 – Кул ти ви са ње лајш ма ни ја  – упо зна је се
 – Тех ни ка би о ло шког огле да  – упо зна је се
 – Се ро ло шка ди јаг но сти ка па ра зит ских обо ље ња: ELI SA 

тест, тест ди рект не аглу ти на ци је, тест ди рект не и ин ди рект не 
иму но флу о ре сцен ци је, ISA GA тест и др.  – из во ди



 – При ме на мо ле ку лар них тех ни ка у па ра зи то ло шкој ди јаг но-
сти ци ( PCR и др)  – упо зна је се

 – Пре глед пре па ра та на Sar cop tes sca bi ei  – из во ди
 – Пре глед пре па ра та на De mo dex sp.  – из во ди
 – Пре глед пре па ра та на Phthi ri us pu bis  – из во ди
 – Пре глед пре па ра та на Pe di cu lus ca pi tis и cor po ris  – из во ди
 – Пре глед пре па ра та на дру ге ar tro po de  – упо зна је се

Ми ко ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
на чи ну ор га ни за ци је ми ко ло шке ла бо ра то ри је. Та ко ђе са вла да ва 
ме то де сте ри ли за ци је и дез ин фек ци је, ра да у асеп тич ним усло ви-
ма, при пре ме хран љи вих под ло га, рас тво ра и пу фе ра, над зо ра над 
ква ли те том и сте рил но шћу под ло га, рас тво ра и дру гих ре а ге на са. 
Овла да ва на чи ном узи ма ња, сла ња, об ра де и чу ва ња узо ра ка за 
ми ко ло шка ис пи ти ва ња, изо ла ци јом и иден ти фи ка ци јом ме ди цин-
ски зна чај них ква сни ца, пле сни и би фа зних гљи ва. Са вла да ва ме-
то де пре гле да кр ви, ли кво ра, узо ра ка тки ва, из лу че ви на и екс кре та 
(сто ли це, ури на и др.) на раз ли чи те гљи ве мор фо ло шким пре по-
зна ва њем, до ка зи ва њем ан ти ге на, при ме ном раз ли чи тих тех ни ка 
бо је ња и кон цен тра ци је гљи вич них еле ме на та у кли нич ким узор-
ци ма, кул ти ви са њем, би о ло шким огле дом и дру гим стан дард ним 
ми ко ло шким ме то да ма, при ме ном раз ли чи тих ме то да се ро ло шке 
ди јаг но сти ке, као и при ме ном ме то да мо ле ку лар не би о ло ги је. 
Та ко ђе са вла да ва раз ли чи те ме то де ис пи ти ва ња осе тљи во сти на 
ан ти ми ко ти ке in vi tro и ин тер пре та ци ју ре зул та та. На осно ву сте-
че них зна ња, са ра ђу је са кли ни ча ри ма у пра вил ном из бо ру кли-
нич ких узо ра ка, вр ши из бор аде кват них ди јаг но стич ких ми ко-
ло шких ме то да и уче ству је у из бо ру оп ти мал не ан ти ми ко тич не 
те ра пи је. Упо зна је се са ме то да ма од ре ђи ва ња епи де ми о ло шких 
мар ке ра гљи ва иза зи ва ча ин тра хо спи тал них ин фек ци ја.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не
 – Из бор, узи ма ње и пре глед бо ле снич ког ма те ри ја ла за ми ко-

ло шки пре глед: дла ка, стру го ти не са ко же, но кат не пло че и дру гих 
узо ра ка (на ти ван и бо је ни ди рек тан пре па рат)  – из во ди

 – Пре глед па ре па ра та на Pnеumocystis ca ri nii
 – Кул ти ви са ње бо ле снич ког ма те ри ја ла при сум њи на дер ма-

то фи те, ква сни це, пле сни, би фа зне гљи ве  – из во ди
 – Иден ти фи ка ци ја гљи ва на осно ву кул ту рел них и ми кро-

скоп ских ка рак те ри сти ка  – из во ди
 – Тех ни ка ми кро кул ту ре за иден ти фи ка ци ју гљи ва  – из во ди
 – Би о хе миј ска иден ти фи ка ци ја ква сни ца – из во ди
 – Тест гер ми на ци је и тест про дук ци је хла ми до спо ра  – из во ди
 – Би о хе миј ске и дру ге ме то де (осим ма кро и ми кро скоп ских) 

иден ти фи ка ци је пле сни  – упо зна је се
 – До ка зи ва ње спе ци фич них ан ти ге на гљи ва у кли нич ким 

узор ци ма  – из во ди
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти in vi tro гљи ва на ан ти ми ко ти ке 

(ди лу ци о ни, ди фу зи о ни ме тод, Е-тест)  – из во ди
 – При ме на мо ле ку лар них тех ни ка у ми ко ло шкој ди јаг но сти-

ци ( PCR и др)  – упо зна је се
 – Од ре ђи ва ње епи де ми о ло шких мар ке ра гљи ва иза зи ва ча ин-

тра хо спи тал них ин фек ци ја  – упо зна је се

Иму но ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
на чи ну ор га ни за ци је иму но ло шке ла бо ра то ри је, прав ним ре гу-
ла ти ва ма ре ле вант ним за њен рад и упо зна је се са тех нич ким ка-
рак те ри сти ка ма ла бо ра то риј ске опре ме. Усва ја основ не прин ци пе 
узи ма ња, чу ва ња и сла ња кли нич ких узо ра ка за иму но ло шка ис-
пи ти ва ња. Са вла да ва ме то де ис пи ти ва ња ху мо рал ног и ће лиј ског 
имун ског од го во ра, иму но хе миј ске тех ни ке, ме то де се па ра ци је и 
иден ти фи ка ци је имун ских ће ли ја и ме то де мо ле ку лар не би о ло ги-
је. Та ко ђе са вла да ва ме то де при пре ме раз ли чи тих ан ти ге на и се ру-
ма, као и ме то де кон тро ле ква ли те та иму но ло шких те сто ва.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – Иму но а глу ти на ци ја  – из во ди
 – Иму но ди фу зи ја  – из во ди
 – Иму но е лек тро фо ре за  – упо зна је се
 – Не фе ло ме три ја/ тур би ди ме три ја  – упо зна је се
 – ELI SA те сто ви  – из во ди
 – Ди рект на и ин ди рект на иму но флу о ре сцен ци ја  – из во ди

 – Се па ра ци ја ле у ко ци та на гу стин ском гра ди јен ту и на осно-
ву по вр шин ских мар ке ра  – упо зна је се

 – Кван ти ти ра ње ле у ко ци та у ко мо ри, на раз ма зи ма и про точ-
ном ци то флу о ри ме три јом  – упо зна је се

 – Од ре ђи ва ње укуп них и спе ци фич них IgE ан ти те ла in vi tro 
 – упо зна је се

 – Ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти  – упо зна је се
 – Изо ла ци ја ну кле ин ских ки се ли на  – упо зна је се
 – Ре стрик ци о на ди ге сти ја, елек тро фо ре за и бло ти ра ње ну-

кле ин ских ки се ли на  – упо зна је се

Епи де ми о ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант усва ја зна ња о 
по ступ ци ма за над зор и спре ча ва ње на стан ка, као и су зби ја ње за-
ра зних бо ле сти, на чи ну при ја ве за ра зних бо ле сти и епи де ми ја и са 
тим у ве зи за кон ским од ред ба ма. Та ко ђе упо зна је ка лен дар оба ве-
зне вак ци на ци је, као и ме ре за спре ча ва ње ши ре ња ин фек ци ја код 
еле мен тар них не по го да, епи де ми ја и ка ран тин ских бо ле сти.

Са ни тар на ми кро би о ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант усва ја основ-
не прин ци пе узи ма ња, чу ва ња и сла ња узо ра ка за са ни тар ни ми-
кро би о ло шки пре глед хра не, пи ја ћих, от пад них и ба зен ских во да, 
ва зду ха, пред ме та за оп шту упо тре бу. Са вла да ва ме то де ми кро-
би о ло шког пре гле да узе тих узо ра ка у ци љу утвр ђи ва ња њи хо ве 
ис прав но сти. Та ко ђе са вла да ва ме то де за од ре ђи ва ње ефи ка сно-
сти дез ин фи ци је на са, као и ме то де за утвр ђи ва ње ефи ка сно сти 
по сту па ка сте ри ли за ци је. Упо зна је се са за кон ским од ред ба ма и 
про пи си ма ко ји се од но се на ми кро би о ло шку ис прав ност хра не, 
пи ја ћих, от пад них и ба зен ских во да, ва зду ха, пред ме та за оп шту 
упо тре бу и др.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – Узи ма ње узо ра ка и ми кро би о ло шки пре глед на мир ни ца  – 

из во ди
 – Узи ма ње узо ра ка и ми кро би о ло шки пре глед раз ли чи тих вр-

ста во да  – из во ди
 – Ме то да мем бран ске фил тра ци је во де  – из во ди
 – Умно жа ва ње фа га у во ди  – упо зна је се
 – Бро ја ње бак те ри ја и гљи ва у ва зду ху  – из во ди
 – Утвр ђи ва ње при су ства бак те риј ских ток си на и ми ко ток си-

на у хра ни  – упо зна је се

Кли нич кола бо ра то риј ски део

Бол нич ке ми кро би о ло шке ла бо ра то ри је

У то ку ове фа зе спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант се упо зна је са 
ра дом бол нич ких ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја. Са вла да ва раз-
ли чи те ла бо ра то риј ске ме то де и тех ни ке ко је се ко ри сте за по ста-
вља ње ди јаг но зе, пра ће ње то ка ин фек ци ја и вр ши ко ре ла ци ју ла-
бо ра то риј ског на ла за са кли нич ком сли ком. Овла да ва по ступ ци ма 
за от кри ва ње, пра ће ње и спре ча ва ње ши ре ња ин тра хо спи тал них 
ин фек ци ја, ме то да ма за од ре ђи ва ње осе тљи во сти изо ло ва них ми-
кро ор га ни за ма на ан ти би о ти ке и/или хе ми о те ра пе у ти ке in vi tro и 
пра ти ре зул та те ле че ња бо ле сни ка. Са вла да ва по сту па ка за од ре-
ђи ва ње епи де ми о ло шких мар ке ра.

Ин фек то ло ги ја

Спе ци ја ли зант овла да ва ме то да ма узи ма ња раз ли чи тих кли-
нич ких узо ра ка, по себ но кр ви за хе мо кул ту ру, крв ног раз ма за и 
гу сте ка пи, ли кво ра и др., као и тран спор та кли нич ких узо ра ка до-
би је них од па ци је на та до ми кро би о ло шке ла бо ра то ри је. Оспо со-
бља ва се за пра вил ну ин тер пре та ци ју ре зул та та ми кро би о ло шког 
на ла за, аде ква тан из бор те ра пи је на осно ву ре зул та та ис пи ти ва ња 
осе тљи во сти ин фек тив них аге на са на ан ти ми кроб не аген се и мо-
ни то ринг те ра пи је.

Спе ци ја ли зант са вла да ва сле де ће ве шти не:
 – узи ма ње ма те ри ја ла од бо ле сни ка за хе мо кул ту ру, ури но-

кул ту ру, ко про кул ту ру, би ли кул ту ру и ли квор-из во ди
 – узи ма ње гу сте ка пи и крв ног раз ма за од бо ле сни ка-из во ди
 – ци то ло шки пре глед ли кво ра-из во ди



Бол нич ка хи ги је на

Спе ци ја ли зант се упо зна је са осно ва ма оп ште хи ги је не, хи-
ги јен ског над зо ра у бол ни ци, хра не, во де за пи ће, про бле ми ма ко-
му нал не хи ги је не и здрав стве не еко ло ги је. Сти че са зна ња о сте-
пе ну ри зи ка хо спи та ли зо ва них иму но ком про ми то ва них бо ле сни ка 
од на стан ка бол нич ких ин фек ци ја. Усва ја прин ци пе дез ин фек ци је 
у бол нич кој сре ди ни и са ве ту је о при ме ни нај а де кват ни јег дез ин-
фи ци јен са.

Би о хе миј ска и хе ма то ло шка ла бо ра то ри ја
Спе ци ја ли зант се упо зна је са основ ним ана ли за ма у кли нич-

кој би о хе ми ји и хе ма то ло ги ји.

Тран сфу зи о ло ги ја

У овој фа зи спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант са вла да ва ме то-
де кон тро ле би о ло шких про ду ка та и ин фу зи о них рас тво ра, као и 
ме то де за до ка зи ва ње ен до ток си на. Са вла да ва ме то де ис пи ти ва ња 
кр ви на тран сми сив не аген се. Упо зна је се са тран сплан та ци о ним 
иму но ло шким ме то да ма.

35. Кли нич ка би о хе ми ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Кли нич ка би о хе ми ја је ме ди цин ска ди сци пли на ко ја омо гу-
ћа ва сти ца ње и ко ри шће ње би о хе миј ских зна ња у ци љу са гле да-
ва ња хе миј ске осно ве нор мал них и па то ло шких про це са у љу ди. 
Де лат но сти у окви ру кли нич ке би о хе ми је укљу чу ју ана ли зу те ле-
сних теч но сти, ће ли ја и тки ва, и ин тер пре та ци ју до би је них ре зул-
та та. Оп сег кли нич ке би о хе ми је ва ри ра од зе мље до зе мље због 
из ра же ног пре кла па ња са хе ма то ло ги јом, иму но ло ги јом, мо ле ку-
лар ном би о ло ги јом и ми кро би о ло ги јом.

Иако до са да шња ор га ни за ци ја спе ци ја ли за ци ја ко је шко лу-
ју ка дро ве за рад у ла бо ра то ри ја ма у на шој зе мљи, омо гу ћа ва да 
ди пло ми ра ни фар ма це у ти-смер ме ди цин ска би о хе ми ја, оба вља ју 
ак тив но сти у кли нич ко-би о хе миј ским ла бо ра то ри ја ма, по тре бе за 
спе ци фич ним ме ди цин ским зна њи ма ко ја се мо гу сте ћи са мо у то-
ку основ них сту ди ја ме ди ци не на Ме ди цин ском фа кул те ту, усло-
вља ва ју нео п ход ност да у сва кој кли нич ко-би о хе миј ској ла бо ра то-
ри ји уче ству је ле кар спе ци ја ли ста кли нич ке би о хе ми је.

Спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке би о хе ми је би тре ба ло да омо-
гу ћи обра зо ва ње ка дро ва ко ји ће од го во ри ти ни зу по тре ба са вре-
ме не ла бо ра то ри је. Ле кар спе ци ја ли ста кли нич ке би о хе ми је мо ра 
по се до ва ти основ на зна ња би о хе ми је и мо ра би ти у мо гућ но сти да 
сте че на зна ња у скла ду са кли нич ким по тре ба ма, на нај а де кват ни-
ји на чин, при ме ни у ди јаг но сти ци обо ље ња, пла ни ра њу и пра ће њу 
те ра пи је. Осим што мо ра да обез бе ди ком пе тен тан ла бо ра то риј ски 
сер вис, ле кар спе ци ја ли ста кли нич ке би о хе ми је да кле, мо ра да бу-
де оспо со бљен за уло гу кон сул тан та ор ди ни ра ју ћим ле ка ри ма и 
да кроз са рад њу са њи ма уче ству је у ин тер пре та ци ји ла бо ра то риј-
ских ре зул та та.

Циљ спе ци ја ли за ци је из кли нич ке би о хе ми је је сти ца ње зна-
ња и ве шти на ко ји ле ка ра спе ци ја ли сту кли нич ке би о хе ми је оспо-
со бља ва ју за:

I. По ста вља ње ин ди ка ци ја за од ре ђе не би о хе миј ске про це ду ре
II. Аде кват но са ку пља ње и чу ва ње узо ра ка
III. При ме ну од го ва ра ју ћих ана ли тич ких тех ни ка и прин ци па
IV. Ме то до ло шку ева лу а ци ју ана ли тич ких ре зул та та
V. Кли нич ку про це ну ла бо ра то риј ских ана ли за
VI. По по тре би ак тив но уче шће у кли нич ким ти мо ви ма
VII. Пра ће ње на уч них то ко ва, при ме ну на уч них са зна ња и 

кон ти ну и ра ни раз вој ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке
VI II. Во ђе ње ла бо ра то ри је и кон тро лу ква ли те та
Као ре зул тат ових ак тив но сти ле кар спе ци ја ли ста кли нич ке 

би о хе ми је би тре ба ло да има ди рек тан и зна ча јан ути цај на ле че ње 
па ци је на та.

Спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке би о хе ми је тре ба да обез бе ди 
ства ра ње струч ња ка ко ји ће ор га ни зо ва ти и над гле да ти рад ла бо-
ра то риј ског од се ка у здрав стве ној ор га ни за ци ји и ко ји ће мо ћи да 
оства ри уло гу у ус по ста вља њу ве зе из ме ђу бр зог раз во ја ла бо ра-
то риј ске на у ке и тех но ло ги је и ра сту ћих зна ња о ка рак те ри сти ка-
ма по је ди них бо ле сти.

ТРАЈАЊЕ И СТРУКТУРА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке би о хе ми је тра је 48 ме се ци и 
об у хва та:

Ла бо ра то риј ски стаж:
 – Хе ми ја, фи зич ка хе ми ја и ин стру мен тал не ана ли зе  – 1 ме сец
 – Увод у прак тич ни рад у оп штој кли нич ко  – би о хе миј ској 

ла бо ра то ри ји  – 1 ме сец
 – Оп шта кли нич ка би о хе ми ја  – 12 ме се ци
 – Иму но ло ги ја  – 3 ме се ца
 – Ра ди о и му но ло шке ме то де  – 1 ме сец
 – Мо ле ку лар но  – би о ло шка ди јаг но сти ка  – 3 ме се ца
 – Ста ти сти ка  – 1 ме сец
Рад у спе ци ја ли зо ва ним ла бо ра то ри ја ма и кли нич ки стаж на 

спе ци ја ли зо ва ним оде ље њи ма и:
 – Кар ди о ло ги ја  – 1 ме сец
 – Ре у ма то ло ги ја  – 3 ме се ца
 – Хе ма то ло ги ја  – 3 ме се ца
 – Ен до кри но ло ги ја  – 2 ме се ца
 – Га стро ен те ро ло ги ја  – 1 ме сец
 – Не фро ло ги ја  – 2 ме се ца
 – Не у ро ло ги ја  – 1 ме сец
 – Он ко ло ги ја  – 1 ме сец
 – Пе ди ја три ја  – 1 ме се ца
 – Ги не ко ло ги ја и аку шер ство  – 1 ме сец
 – Ре а ни ма ци ја, ин тен зив на те ра пи ја и па рен те рал на ис хра на 

 – 1 ме сец

Дво се ме страл на на ста ва – 9 ме се ци

Провера знања у току специјалистичког стажа

Сва ки ле кар на спе ци ја ли за ци ји има спе ци ја ли стич ку књи-
жи цу у ко ју се упи су ју оба вље не ве шти не и про ве ре зна ња. У књи-
жи цу се упи су ју по да ци о свим дру гим струч ним, пе да го шким и 
на уч ним до стиг ну ћи ма спе ци ја ли зан та. Ле ка ру на спе ци ја ли за ци-
ји се од ре ђу је глав ни мен тор ко ји ће пра ти ти оба вља ње спе ци ја ли-
стич ког ста жа.

За вре ме спе ци ја ли за ци је кон ти ну и ра но се про ве ра ва успе-
шност струч ног обра зо ва ња ле ка ра, и мен то ри не по сред но и по-
сред но над зи ру све про це се сти ца ња зна ња.

Пра те се ре зул та ти ве шти на ко је је спе ци ја ли зант ду жан са-
мо стал но да оба ви или да у њи ма уче ству је. По за вр шет ку сва ке 
струч не це ли не спе ци ја ли за ци је по ла же се од го ва ра ју ћи ко ло кви-
јум. Ко ло кви ју ми се оба вља ју усме но или у об ли ку те ста (што се 
пре по ру чу је), или уви дом у прак тич но из во ђе ње ве шти не или од-
ре ђе не ди јаг но стич ке или те ра пиј ске про це ду ре.

По за вр шет ку сва ке го ди не спе ци ја ли за ци је глав ни мен тор 
оце њу је да ли је ле кар оба вио све про це ду ре пред ви ђе не за ту го-
ди ну. По зи тив на оце на је пред у слов за на ста вак спе ци ја ли зи ра ња.

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 4 ко ло кви ју ма:

1. Оп шта би о хе ми ја
2. Кли нич ка ен зи мо ло ги ја
3. Бо ле сти ме та бо ли зма
4. Би о хе миј ске ана ли зе те ле сних теч но сти

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

Област: (ОП) Те о риј ски и прак тич ни рад из ода бра них  
по гла вља хе ми је, фи зич ке хе ми је и ин стру мен тал них ана ли за

Ве шти на:
(1) На чин ра да у хе миј ској ла бо ра то ри ји, за шти та при ра ду, 

упо зна ва ње са опре мом
Гле да: 1
(2) Ка ли бра ци ја мер них су до ва
Из во ди: 10
(3) Ме ре ње на тех нич кој и ана ли тич кој ва ги
Из во ди: 20
(4) Пра вље ње рас тво ра од ре ђе не кон цен тра ци је
Из во ди: 20
(5) Стан дар ди за ци ја рас тво ра
Из во ди: 10



(6) Ме то де кван ти та тив ног од ре ђи ва ња суп стан ци
Гле да: 10
(7) Во лу ме триј ске ана ли зе (аци до ме три ја и ком плек со ме три ја)
Из во ди: 20
(8) Пра вље ње пу фер ских рас тво ра
Из во ди: 10
(9) pH-ме три ја
Из во ди: 20
(10) Прин ци пи при ква ли та тив ном и кван ти та тив ном од ре ђи-

ва њу при род них про из во да
Из во ди: 5
(11) Прин ци пи хро ма то граф ских тех ни ка
Из во ди: 5
(12) Прин ци пи елек тро фо рет ских тех ни ка
Из во ди: 1

Област: (УТ) Увод у прак тич ни рад у оп штој  
кли нич ко – би о хе миј ској ла бо ра то ри ји

(13) Пи пе ти ра ње ста кле ним и ауто мат ским пи пе та ма, ка ли-
бра ци ја пи пе та, про ве ра тач но сти пи пе та

Из во ди: 50
(14) Пра вље ње рас тво ра, кон тро ла теч но сти на пра вље ног 

рас тво ра
Из во ди: 1
(15) Пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа
Из во ди: 2
(16) Ко ло ри ме три ја, пра вље ње стан дард не кри ве
Из во ди: 3
(17) Од ре ђи ва ње не по зна те кон цен тра ци је про те и на у узор ку 

пла зме
Из во ди: 1
(18) Стан дард на кри ва за ПАП ме то ду
Из во ди: 1
(19) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе по мо ћу ко мер ци јал-

них ре а ген са
Из во ди: 1
(20) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је три гли це ри да по мо ћу ко мер-

ци јал них ре а ге на са
Из во ди: 1
(21) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хо ле сте ро ла по мо ћу ко мер-

ци јал них ре а ге на са
Из во ди: 1
(22) Од ре ђи ва ње не по зна те (па то ло шке) кон цен тра ци је глу-

ко зе у при су ству ин тер фе ри ра ју ћих суп стан ци
Из во ди: 1
(23) Од ре ђи ва ње ви со ких кон цен тра ци је про те и на (вред но-

сти ван ка ли бра ци о не кри ве)
Из во ди: 1

Област: (ПР) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је про те и на

(24) Од ре ђи ва ње укуп не кон цен тра ци је про те и на у се ру му и 
мо кра ћи

Из во ди: 50
(25) Елек тро фо ре за се рум ских про те и на
Из во ди: 50
(26) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ал бу ми на у се ру му
Из во ди: 25
(27) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је гло бу ли на
Из во ди: 25
(28) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи бри но ге на у пла зми
Из во ди: 50
(29) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је иму но гло бу ли на у се ру му
Из во ди: 25
(30) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хап то гло би на у се ру му
Из во ди: 5
(31) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је тран сфе ри на у се ру му
Из во ди: 5
(32) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је це ру ло пла зми на у се ру му
Из во ди: 5
(33) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фе ри ти на у се ру му
Из во ди: 5
(34) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је тро по ни на у се ру му
Из во ди: 5

Област: (АЈ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је не про те ин ских 

азот них је ди ње ња

(35) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је урее у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
(36) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је кре а ти ни на у се ру му и мо-

кра ћи
Из во ди: 50
(37) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је мо краћ не ки се ли не у се ру му
Из во ди: 50

Област: (УХ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је угље них хи дра та

(38) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у кр ви
Из во ди: 100
(39) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у мо кра ћи
Из во ди: 100
(40) Тест оп те ре ће ња глу ко зом
Из во ди: 20
(41) Од ре ђи ва ње ко ли чи не гли ко зи ли ра ног хе мо гло би на
Из во ди: 5

Област: (ЛИ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ли пи да

(42) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је укуп них ли пи да у се ру му
Из во ди: 20
(43) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је три а цил гли це ро ла у се ру му
Из во ди: 50
(44) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хо ле сте ро ла у се ру му
Из во ди: 50
(45) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хо ле сте рол-еста ра у се ру му
Из во ди: 50
(46) Од ре ђи ва ње ко ли чи не HDL-хо ле сте ро ла и LDL-хо ле сте-

ро ла у се ру му
Из во ди: 50
(47) Од ре ђи ва ње хи ло ми кро на у се ру му
Из во ди: 5
(48) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је апо ли по про те и на А и апо ли-

по про те и на Б у се ру му
Из во ди: 5
(49) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фос фо ли пи да у се ру му
Из во ди: 5

Област: (ЕН) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње ак тив но сти ен зи ма

(50) Од ре ђи ва ње ак тив но сти ал кал не фос фа та зе
Из во ди: 50
(51) Од ре ђи ва ње ак тив но сти ки се ле фос фа та зе
Из во ди: 50
(52) Од ре ђи ва ње ак тив но сти про ста тич не ки се ле фос фа та зе
Из во ди: 50
(53) Од ре ђи ва ње ак тив но сти ала нин ами но тран сфе ра зе
Из во ди: 50
(54) Од ре ђи ва ње ак тив но сти аспар тат ами но тран сфе ра зе
Из во ди: 50
(55) Од ре ђи ва ње ак тив но сти ами ла зе
Из во ди: 50
(56) Од ре ђи ва ње ак тив но сти лак тат де хи дро ге на зе
Из во ди: 50
(57) Од ре ђи ва ње ак тив но сти хи дрок си бу ти рат де хи дро ге на зе
Из во ди: 50
(58) Од ре ђи ва ње ак тив но сти кре а тин ки на зе
Из во ди: 50
(59) Од ре ђи ва ње кре а тин ки на зе МБ
Из во ди: 50
(60) Од ре ђи ва ње ак тив но сти га ма-глу та мил тран спеп ти да зе
Из во ди: 50
(61) Од ре ђи ва ње ак тив но сти хо ли не сте ра за
Из во ди: 10



Област: (ЕК) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње крв не сли ке

(62) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хе мо гло би на
Из во ди: 50
(63) Од ре ђи ва ње хе ма то кри та
Из во ди: 50
(64) Ме ре ње се ди мен та ци је ери тро ци та
Из во ди: 50
(65) Од ре ђи ва ње бро ја ери тро ци та
Из во ди: 50
(66) Од ре ђи ва ње хе ма то ло шких ин дек са (MCV, MCH, MCHC)
Из во ди: 50
(67) Од ре ђи ва ње бро ја ре ти ку ло ци та
Из во ди: 20
(68) Од ре ђи ва ње бро ја ле у ко ци та
Из во ди: 50
(69) Од ре ђи ва ње ле у ко ци тар не фор му ле
Из во ди: 50
(70) Од ре ђи ва ње бро ја тром бо ци та
Из во ди: 50
(71) Од ре ђи ва ње ап со лут ног бро ја еози но фи ла у ко мо ри
Из во ди: 20
(72) Од ре ђи ва ње вре ме на ко а гу ла ци је
Из во ди: 20

Област: (ХЕ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње па ра ме та ра хе мо ста зе

(73) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи бри но ге на
Из во ди: 20
(74) Од ре ђи ва ње вре ме на кр ва ре ња
Из во ди: 20
(75) Од ре ђи ва ње про тром бин ског вре ме на
Из во ди: 20
(76) Од ре ђи ва ње пар ци јал ног тром бо пла стин ског вре ме на
Из во ди: 20
(77) Од ре ђи ва ње тром бин ског вре ме на
Из во ди: 20
(78) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи брин де гра да ци о них про-

из во да ( FDP)
Из во ди: 10
(79) Од ре ђи ва ње ак тив но сти фак то ра ко а гу ла ци је
Из во ди: 20
(80) Ис пи ти ва ње фи бри но ли зе
Из во ди: 10
(81) Од ре ђи ва ње пла зми но ге на
Из во ди: 10
(82) Од ре ђи ва ње ан ти тром би на
Из во ди: 10
(83) Од ре ђи ва ње про те и на C
Из во ди: 10
(84) Од ре ђи ва ње ал фа 2 ан ти пла зми на
Из во ди: 10
(85) Од ре ђи ва ње Von Wil le brand-овог фак то ра
Из во ди: 10
(86) Ис пи ти ва ње агре га ци је тром бо ци та
Из во ди: 10

Област: (ЕЛ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је елек тро ли та

(87) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је на три ју ма у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
(88) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ка ли ју ма у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
(89) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је кал ци ју ма
Из во ди: 50
(90) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је јо ни зо ва ног кал ци ју ма
Из во ди: 15
(91) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ба кра у се ру му
Из во ди: 5
(92) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је це ру ло пла зми на у се ру му
Из во ди: 10
(93) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је маг не зи ју ма
Из во ди: 25

(94) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је би кар бо на та и хло ри да у се-
ру му и мо кра ћи

Из во ди: 50
(95) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је нео р ган ског фос фо ра
Из во ди: 25
(96) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је гво жђа
Из во ди: 50
(97) Од ре ђи ва ње ка па ци те та за ве зи ва ње гво жђа (UIBC, TIBC)
Из во ди: 50

Област: (ПЈ) Рад у оп штој кли нич коби о хе миј ској  
ла бо ра то ри ји – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је по себ них  

је ди ње ња

(98) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ви та ми на Б12
Из во ди: 5
(99) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фол не ки се ли не
Из во ди: 5
(100) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је леп ти на
Из во ди: 5
(101) Од ре ђи ва ње са др жа ја би ли ру би на (укуп ног и ди рект-

ног) у се ру му
Из во ди: 50
(102) Од ре ђи ва ње пор фи ри на у мо кра ћи
Из во ди: 5

Област: (ИМ) Ко ри шће ње иму но ло шких ме то да у кли нич кој 
би о хе ми ји

(103) Тур би ди ме триј ске ме то де (иму но гло бу ли ни, ком по нен-
те ком пле ме на та, ре у ма то ди ни фак тор, C-ре ак тив ни про те ин, хап-
то гло бин, тран сфе рин)

Из во ди: 10
(104) Ме то де аглу ти на ци је (ан ти стреп то ли зин ски ти тар, ре у-

ма то ид ни фак тор)
Из во ди: 5
(105) Ме то да ра ди јал не иму но ди фу зи је (од ре ђи ва ње C1 ин-

хи би то ра)
Из во ди: 5
(106) Ме то де пре ци пи та ци је за од ре ђи ва ње имун ских ком-

плек са
Гле да: 10
(107) Ме то де ин ди рект не иму но флу о ре сцен це (ан ти-ну кле-

ар на,-ми то хон дри јал на,-па ри је тал на,-не у тро фил на,-ми кро зо мал-
на,-ти ро гло бу лин ска ан ти те ла)

Гле да: 10
(108) Ру ко ва ње ма те ри ја лом узе тим од бо ле сни ка са за ра-

зним обо ље њи ма
Гле да: 5
(109) Иму но ло шке ме то де за де тек ци ју за ра зних обо ље ња 

(ви ру сних, бак те риј ских, па ра зит ских) и дру гих обо ље ња  – ELI-
SA,We stern blot, PCR, RNK и хе ма глу ти на ци о ни те сто ви

Аси сти ра: 25

Област: (РА) Ко ри шће ње ра ди о и зо топ ских ме то да  
у кли нич кој би о хе ми ји

(110) Оп шти прин ци пи ра да са ра ди о и зо то пи ма
Гле да: 1
(111) При ме на ра ди о ак тив но обе ле же них суп стан ци у ди јаг-

но сти ци код љу ди
Аси сти ра: 10
(112) Про це на функ ци о нал ног ста ња ен до кри них жле зда по-

мо ћу ра ди о ак тив но обе ле же них суп стан ци
Аси сти ра: 15
(113) Те ра пиј ска при ме на ра ди о ак тив них суп стан ци
Гле да: 5

Област (ГД) Про грам на ста ве из мо ле ку лар но ге не тич ке  
ди јаг но сти ке (3 ме се ца)

Прин ци пи изо ла ци је и ана ли зе ну кле ин ских ки се ли на
(114) Изо ло ва ње DNK из раз ли чи тих би о ло шких узо ра ка 

(крв, бу кал на слу зни ца, ме ка тки ва, чвр ста тки ва, хо ри он ске чу пи-
це, ам ни он ска теч ност)

Из во ди: по 1-5



(115) Изо ло ва ње RNK из кр ви
Из во ди: 5
Прин ци пи хи бри ди за ци је ну кле ин ских ки се ли на са ин тер-

пре та ци јом на ла за
(116) Фил тер хи бри ди за ци ја
Из во ди: 2
(117) Хи бри ди за ци ја in si tu
Из во ди: 3
Прин ци пи ам пли фи ка ци је ну кле ин ских ки се ли на и ана ли зе 

ам пли фи ко ва них про ду ка та са ин тер пре та ци јом на ла за
(118) Ме ре пре до стро жно сти за спре ча ва ње кон та ми на ци је 

при ра ду са ху ма ном DNK
гле да: 1
(119) Ди зај ни ра ње PCR прај ме ра на осно ву се квен це про на-

ђе не у елек трон ским ба за ма по да та ка
Из во ди: 1
(120) Про ве ра прај ме ра из ли те ра ту ре
Из во ди: 5
(121) PCR
Из во ди: 5
(122) Mul ti plex PCR
Из во ди: 5
(123) Алел спе ци фич на ам пли фи ка ци ја
Из во ди: 5
(124) RT-PCR
Из во ди: 5
(125) Real Ti me PCR кван ти фи ка ци ја
Из во ди: 5
(126) Ка пи лар на елек тро фо ре за
Из во ди: 2
(127) Ре стрик ци о на ана ли за са елек тро фо ре зом на ге лу ага-

ро зе или PA GE
Из во ди: 2
(128) DNK се квен ци ра ње
Из во ди: 2
(129) Ана ли зе ве за но сти ге не тич ких мар ке ра
Из во ди: 10

Област: (КО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у кар ди о ло шким обо ље њи ма

(130) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 20
(131) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сност те ра пи је код 

кар ди о ва ску лар них обо ље ња на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских 
па ра ме та ра

Аси сти ра:30

Област: (РО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
ре у ма то ло шким обо ље њи ма

(132) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 50
(133) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сност те ра пи је код 

ре у ма то ло шких обо ље ња на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских па ра-
ме та ра

Аси сти ра: 100

Област: (ХО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у хе ма то ло шким обо ље њи ма

(134) Пунк ци ја кост не ср жи
Из во ди: 5
(135) Пунк ци ја лим фне жле зде
Аси сти ра: 5
(136) Пунк ци ја сле зи не
Гле да: 5
(137) Од ре ђи ва ње бро ја ери тро ци та-ауто мат ски бро јач
Из во ди: 10
(138) Од ре ђи ва ње про цен та ре ти ку ло ци та ми кро скоп ски, су-

пра ви тал ним бо је њем
Из во ди: 10
(139) Пре глед оти ска кост не ср жи, сле зи не и лим фне жле зде
Аси сти ра: 10

(140) MGG (May-Grun vald-Gim sa)
Из во ди: 10
(141) Бо је ње на пе рок си да зу
Из во ди: 10
(142) Бо је ње PAS ме то дом
Из во ди: 10
(143) Бо је ње су да ном B
Из во ди: 5
(144) Бо је ње на ки се лу фос фа та зу
Из во ди: 5
(145) Бо је ње на TRAP (тар та рат ре зи стент на ки се ла фос фа та за)
Из во ди: 5
(146) Бо је ње на ал кал ну фос фа та зу
Из во ди: 5
(147) Бо је ње на си де ро бла сте
Из во ди: 5
(148) Из во ђе ње ре ак ци је на ки се ле есте ра зе
Из во ди: 5
(149) При пре ма трај ног ми кро скоп ског пре па ра та
Из во ди: 20
(150) Мор фо ло шко-ци то хе миј ска ана ли за пунк та та кост не 

ср жи код акут них ле у ке ми ја са FAB кла си фи ка ци јом
Аси сти ра: 10
(151) Иму но ци то хе миј ска ана ли за хе ма то по ет ских еле ме на-

та, APA AP ме то дом
Гле да: 5
Област: (ЕБ) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за у 

ен до кри но ло шким обо ље њи ма
(152) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 5
(153) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сност те ра пи је код 

ен до кри но ло шких обо ље ња на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских па-
ра ме та ра

Аси сти ра: 20
(154) Те сто ви за ис пи ти ва ње функ ци је ен до кри них жле зди
Из во ди: 15
(155) Од ре ђи ва ње са др жа ја кор ти зо ла у се ру му
Из во ди: 10
(156) Од ре ђи ва ње са др жа ја те сто сте ро на у се ру му
Из во ди: 5
(157) Од ре ђи ва ње са др жа ја про ге сте ро на у се ру му
Из во ди: 5
(158) Од ре ђи ва ње са др жа ја го на до тро пи на
Из во ди: 10
(159) Од ре ђи ва ње са др жа ја про лак ти на
Из во ди: 5
(160) Од ре ђи ва ње са др жа ја ин су ли на
Из во ди: 10
(161) Од ре ђи ва ње са др жа ја хор мо на шти та сте жле зде (Т3, Т4)
Из во ди: 10
(162) Од ре ђи ва ње са др жа ја TSH
Из во ди: 10
(163) Од ре ђи ва ње ко ли чи не C-пеп ти да
Из во ди: 10
(164) Од ре ђи ва ње са др жа ја ка те хо ла ми на у мо кра ћи
Из во ди: 5
(165) Од ре ђи ва ње са др жа ја се ро то ни на и ме та бо ли та се ро то-

ни на у мо кра ћи
Из во ди: 10
(166) Ке тон ска те ла
Из во ди: 50

Област: (ГБ) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у га стро ен те ро ло шким обо ље њи ма

(167) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 5
(168) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 

хро нич них обо ље ња је тре на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских па-
ра ме та ра

Аси сти ра: 10
(169) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 

акут них обо ље ња пан кре а са на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских 
па ра ме та ра

Аси сти ра: 10



(170) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 
хро нич них обо ље ња пан кре а са на осно ву кли нич ко би о хе миј ских 
па ра ме та ра

Аси сти ра: 10
(171) Уре а за тест (де тек ци ја He li co bac ter pylo ri)
Аси сти ра: 5

Област: (БО) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у бу бре жним обо ље њи ма

(172) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 10
(173) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 

акут не бу бре жне ин су фи ци јен ци је на осно ву би о хе миј ских па ра-
ме та ра

Аси сти ра: 10
(174) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 

хро нич не бу бре жне ин су фи ци јен ци је на осно ву би о хе миј ских па-
ра ме та ра

Аси сти ра: 10
(175) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код 

те ра пи је ди ја ли зом на осно ву кл.-би о хем. па ра ме та ра
Аси сти ра: 10
(176) Оп шти пре глед мо кра ће (за пре ми на, из глед, бо ја,. ми-

рис, ре ак ци ја, спе ци фич на те жи на)
Из во ди: 100
(177) Пре глед мо кра ће на се ди мент
Из во ди: 100
(178) До ка зи ва ње хе мо гло би на у мо кра ћи
Из во ди: 100
(179) Ис пи ти ва ње мо краћ них ка ме на ца
Из во ди: 10
(180) Елек тро фо ре за бе лан че ви на мо кра ће
Из во ди: 5
(181) Ше ће ри у мо кра ћи
Из во ди: 100
(182) Од ре ђи ва ње Ben ce-Jo nes-ових про те и на у мо кра ћи
Из во ди: 20
(183) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је азо та урее у кр ви ( BUN)
Из во ди: 10
(184) Про ба ди лу ци је и про ба кон цен тра ци је
Из во ди: 10
(185) Кли ренс те сто ви
Из во ди: 20
(186) Од ре ђи ва ње осмо лар но сти се ру ма и мо кра ће
Из во ди: 20
(187) При пре ма бо ле сни ка за тран сплан та ци ју бу бре га
Гле да: 5
(188) Ти пи за ци ја тки ва
Гле да: 5
(189) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је иму но су пре сив них ле ко ва 

у се ру му по сле тран сплан та ци је бу бре га
Аси сти ра: 5

Област: (НП) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у не у ро ло шким и пси хи ја триј ским обо ље њи ма

(190) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 5
(191) Узи ма ње узор ка це ре бро спи нал не теч но сти
Аси сти ра: 5
(192) Се ми кван ти та тив но од ре ђи ва ње са др жа ја про те и на у 

це ре бро спи нал ној теч но сти
Из во ди: 25
(193) Кван ти та тив но од ре ђи ва ње са др жа ја про те и на у це ре-

бро спи нал ној теч но сти
Из во ди: 25
(194) Елек тро фо ре за про те и на из це ре бро спи нал не теч но сти
Из во ди: 5
(195) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у це ре бро спи нал ној 

теч но сти
Из во ди: 50
(196) Ци то ло шка ана ли за це ре бро спи нал не теч но сти
Аси сти ра: 5
(197) Од ре ђи ва ње са др жа ја це ру ло пла зми на
Из во ди: 10

Област: (ОН) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у он ко ло ги ји

(198) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
(199) Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је на 

осно ву кли нич ко-би о хе миј ских па ра ме та ра
(200) Од ре ђи ва ње ту мор ских мар ке ра
Из во ди: 3
(201) Од ре ђи ва ње па ра ме та ра хе мо ста зе
Из во ди: 3
(202) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ме то трек са та
Из во ди: 3
(203) Утвр ђи ва ње при су ства па ра про те и на: елек тро фо ре за и 

иму но фик са ци ја
Из во ди: 3

Област: (ПО) Кли нич коби о хе миј ске ин тер пре та ци је  
у пе ди ја триј ским обо ље њи ма

(204) Анам не за и пре глед бо ле сни ка
Из во ди: 5
(205) Од ре ђи ва ње pH у кр ви
Из во ди: 20
(206) Од ре ђи ва ње pCO2 у кр ви
Из во ди: 20
(207) Од ре ђи ва ње укуп ног CO2
Из во ди: 20
(208) Од ре ђи ва ње ба зног ви шка
Из во ди: 20
(209) Од ре ђи ва ње pO2
Из во ди: 20
(210) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је би кар бо на та у се ру му (ана-

е роб ни узо рак)
Из во ди: 20
(211) Ори јен та ци о ни те сто ви код сум ње на уро ђе не гре шке у 

ме та бо ли зи му ами но ки се ли на
Из во ди: 10
(212) Би о хе миј ске ана ли зе кр ви, се ру ма и пла зме код де це
Из во ди: 100
(213) Би о хе миј ске ана ли зе мо кра ће код де це
Из во ди: 100
(214) Зној ни тест (хло ри ди у зно ју)
Из во ди: 5
(215) Од ре ђи ва ње осмот ске ре зи стен ци је ери тро ци та
Из во ди: 10
(216) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је пи ру ва та
Из во ди: 10
(217) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је лак та та
Из во ди: 10
(218) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је амо ни ја ка
Из во ди: 10
(219) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хе мо гло би на Ф
Из во ди: 5
(220) Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је му ко по ли са ха ри да
Из во ди: 5
(221) Ме та бо лич ки скри нинг ури на
Из во ди: 10
(222) Од ре ђи ва ње ни воа ле ко ва (ме то трек сат, ци кло спо рин, 

та кро ли мус, си ро ли мус)
Из во ди: 5
(223) Од ре ђи ва ње ми кро ал бу ми на
Из во ди: 5

Област: (ГА) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у ги не ко ло ги ји и аку шер ству

(224) Од ре ђи ва ње крв не гру пе и Rh-фак то ра
Из во ди: 10
(225) Тест за ра но от кри ва ње труд но ће
Из во ди: 10
(226) Би о хе миј ске ана ли зе код труд ни ца
Из во ди: 10
(227) Би о хе миј ске ана ли зе ам ни он ске теч но сти
Из во ди: 10
(228) Би о хе миј ске ана ли зе код но во ро ђен ча ди
Из во ди: 10



Област: (УС) Ин тер пре та ци је ла бо ра то риј ских на ла за  
у ур гент ним ста њи ма

(229) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ко ми
Гле да: 10
(230) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ди ја бе-

тич ној ко ми
Гле да: 10
(231) Кли нич ка об ра да и ла бо ра то риј ска бо ле сни ка у акут-

ном ал ко хо ли са ном ста њу
Гле да: 10
(232) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у епи леп-

тич ном ста ту су
Гле да: 3
(233) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ста њу 

шо ка
Гле да: 10
(234) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у акут-

ним кар ди о ва ску лар ним по ре ме ћа ји ма
Гле да: 20
(235) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка са акут-

ним хи рур шким и не у ро хи рур шким ста њи ма
Гле да: 10
(236) Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка са акут-

ним тро ва њи ма
Гле да: 3
(237) Ди јаг но стич ко-те ра пиј ски по ступ ци, пра ће ње и про це-

на ста ња бо ле сни ка на осно ву кли нич ко-би о хе миј ских па ра ме та ра 
у пул мо ло ги ји

Гле да: 20

Област: (СС) Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да

(242) На осно ву лич ног ин те ре со ва ња и по тре ба здрав стве не 
уста но ве у ко јој ће ра ди ти спе ци ја ли зант се, уз са гла сност Ка те-
дре, опре де љу је за из ра ду спе ци ја ли стич ког ра да

36. Кли нич ка фар ма ко ло ги ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Циљ спе ци ја ли за ци је из Кли нич ке фар ма ко ло ги је је сти ца ње 
оп штих и по себ них зна ња и ве шти на за оба вља ње сле де ћих по-
сло ва:

 – овла да ва ње основ ним ла бо ра то риј ским по ступ ци ма и хи-
рур шким про це ду ра ма за рад са екс пе ри мен тал ним жи во ти ња ма,

 – ева лу а ци ја и ин тер пре та ци ја ме то да ко је су зна чај не за 
прет кли нич ко ис пи ти ва ње ле ко ва

 – уче ство ва ње у кли нич ким ис пи ти ва њи ма
 – рад у фар ма це ут ској ме ди ци ни
 – са рад ња са ле ка ри ма дру гих спе ци јал но сти (кар ди о ло зи, 

не фро ло зи, пси хи ја три, ане сте зи о ло зи и др.) у то ку до но ше ња од-
лу ке о ра ци о нал ној фар ма ко те ра пи ји (the ra pe u tic mo ni to ring)

 – при ку пља ње и ева лу а ци ја по да та ка о не же ље ним деј стви ма 
и ин тер ре ак ци ја ма ле ко ва, упо зна ва ње са си сте мом фар ма ко ви ги-
лан це

 – при ку пља ње и ева лу а ци ја по да та ка из обла сти по тро шње 
ле ко ва и фар ма ко е ко но ми је

 – ак тив но уче шће у пре но су зна ња у то ку до ди плом ске и по-
сле ди плом ске на ста ве, као и у ра зним ви до ви ма кон ти ну и ра не ме-
ди цин ске еду ка ци је

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из Кли нич ке фар ма ко ло ги је тра је 4 го ди не. 
План спе ци ја ли за ци је под ра зу ме ва ком би на ци ју дво се ме страл не 
на ста ве (9 ме се ци), екс пе ри мен тал них ис тра жи ва ња (13 ме се ци) 
и кли нич ког ста жа (22 ме се ца). Овом бро ју до да ти 4 ме се ца го ди-
шњег од мо ра.

Сва ки ле кар на спе ци ја ли за ци ји до би ја свог мен то ра ка ји 
пра ти ње гов рад и на пре дак у са вла ђи ва њу ве шти на то ком спе ци-
ја ли за ци је. За из во ђе ње од го ва ра ју ћих ве шти на од го вор ни су по је-
ди нач ни мен то ри ве шти на.

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли стич ког кру же ња

Ле кар на спе ци ја ли за ци ји има спе ци ја ли стич ки ин декс у ко ји 
се упи су је све успе шно оба вља ње ве шти не и од го ва ра ју ће про ве ре 
зна ња. На кон за вр ше ног про гра ма из јед не це ли не по ла же се ко-
ло кви јум и/или пи ше се ми нар ски рад. Оба ве зни ко ло кви ју ми су:

1. Циљ на чин и зна чај екс пе ри мен тал них ис тра жи ва ња у 
фар ма ко ло ги ји

2. Фар ма ко те ра пи ја ин тер ни стич ких бо ле сти
3. Прин ци пи ра ци о нал не при ме не ан ти би о ти ка
4. Спе ци фич но сти фар ма ко те ра пи је у пе ди ја три ји
5. Про фи лак тич ка при ме на ле ко ва код хи рур шких па ци је на та
6. Фар ма ко те ра пи ја ур гент них ста ња
7. Фар ма ко те ра пи ја у пси хи ја три ји и не у ро ло ги ји

Ин сти ту ци је и усло ви за оба вља ње спе ци ја ли стич ког ста жа

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба вља ју пре вас ход но на Ин сти-
ту ту за Кли нич ку фар ма ко ло ги ју, фар ма ко ло ги ју и ток си ко ло ги ју, 
Ме ди цин ског фа кул те та. По ред то га, дру ге ин сти ту ци је на ко ји ма 
спе ци ја ли зан ти оба вља њу кли нич ки део, је су од го ва ра ју ће на став-
не ба зе ме ди цин ских фа кул те та.

Про грам спе ци ја ли за ци је по обла сти ма и ве шти на ма  
(за сва ку го ди ну спе ци ја ли стич ког ста жа)

Пр ви део про гра ма у тра ја њу од 9 (де вет) ме се ци има за циљ 
да спе ци ја ли зан ту обез бе ди сти ца ње нај но ви јих те о риј ских и 
прак тич них зна ња из екс пе ри мен тал не и кли нич ке фар ма ко ло ги је 
ко ја об у хва та сле де ће обла сти:

 – прет кли нич ко ис пи ти ва ње ле ко ва (по ре кло, раз вој ле ко ва, 
ток си ко ло шка ис пи ти ва ња); обу ка за из во ђе ње in vi vo и in vi tro 
екс пе ри ме на та

 – до бра ла бо ра то риј ска прак са (GLP)
 – фар ма ко ди на ми ја (ме ха ни зам деј ства ле ко ва, ре цеп то ри, 

јон ски ка на ли и ен зи ми као циљ на ме ста деј ства ле ко ва, до зе и до-
зи ра ње ле ко ва, ин тер ак ци је ме ђу ле ко ви ма, не же ље на деј ства ле-
ко ва, за ви сност од ле ко ва); но ве ме то де у пра ће њу деј ства ле ко ва 
(фар ма ко ге не ти ка, фар ма ко ге но ми ка, про те о ми ка и др.)

 – кли нич ка фар ма ко ки не ти ка (ре сорп ци ја, ди стри бу ци ја, ме-
та бо ли зам и ели ми на ци ја ле ко ва, фар ма ко ки нет ски мо де ли, фар-
ма ко ки не ти ка код по је ди них гру па па ци је на та, ис пи ти ва ње би о е-
кви ва лен ци је)

 – кли нич ко ис пи ти ва ње ле ко ва  – оп шти прин ци пи, ме то де, 
за кон ска ре гу ла ти ва

 – ста ти сти ка у кли нич ким ис пи ти ва њи ма
 – до бра кли нич ка прак са (GCP)
 – иму но фар ма ко ло ги ја
 – фар ма ко е ко но ми ја и фар ма ко ин фор ма ти ка
 – за кон ска ре гу ла ти ва нео п ход на за ре ги стра ци ју ле ка и пу-

шта ње у про мет, Аген ци ја за ле ко ве
 – пра ће ње, при ја вљи ва ње и ева лу а ци ја не же ље них деј ста ва 

ле ко ва; фар ма ко ви ги лан ца
Дру ги део про гра ма у тра ја њу од 13 (три на ест) ме се ци има 

за циљ да се спе ци ја ли зант об у чи за из во ђе ње сле де ћих ве шти на у 
окви ру екс пе ри мен тал них жи во ти ња:

 – пра вље ње рас тво ра
 – рад са екс пе ри мен тал ним жи во ти ња ма (ма ни пу ла ци ја, ане-

сте ти са ње, жр тво ва ње)
 – пла ни ра ње екс пе ри ме на та in vi vo и in vi tro
 – ин тра вен ска, суп ку та на, ин тра пе ри то не ал на, пе ро рал на 

при ме на ле ко ва
 – пре па ри са ње крв них су до ва за апли ка ци ју ле ко ва и ре ги-

стро ва ње крв ног при ти ска.
 – Ода бра ни in vi vo мо де ли:
 – ме то де ре ги стро ва ња крв ног при ти ска
 – ме то де и по ступ ци за ис пи ти ва ње ле ко ва у про це су ис хе ми-

је и ре пер фу зи је
 – ме то де за ис пи ти ва ње ле ко ва ко ји ути чу на по на ша ње екс-

пе ри мен тал них жи во ти ња
 – ме то де за ис пи ти ва ње бо ла код екс пе ри мен тал них жи во ти ња
 – ме то де за ис пи ти ва ње ути ца ја ле ко ва на про це се уче ња
 – ана ли за би о хе миј ских па ра ме та ра ве за них за деј ство ле ко ва 

би о хе миј ска фар ма ко ло ги ја)



 – пра ће ње кон цен тра ци је ли кво ра у кр ви.
 – Ода бра ни in vitro мо де ли:
 – ме то де пре па ри са ња изо ло ва них крв них су до ва
 – ме то де пре па ри са ња изо ло ва них ске лет них ми ши ћа, ме то де 

елек трич не сти му ла ци је, па ра ме три изо ме триј ске кон трак ци је
 – фар ма ко ло шка ана ли за ре цеп тор ских си сте ма и јон ских ка на ла
 – Ста ти стич ка об ра да до би је них ре зул та та
 – Пи сме на и усме на пре зен та ци ја ре зул та та
 – Из ве штај о прет кли нич ким ис пи ти ва њи ма ле ко ва
Тре ћи део про гра ма, у тра ја њу од 22 ме се ца, под ра зу ме ва бо-

ра вак спе ци ја ли за на та на од го ва ра ју ћим кли ни ка ма. Циљ је да се 
спе ци ја ли зант оспо со би за из во ђе ње од ре ђе них ве шти на из сле де-
ћих обла сти:

Ин тер на ме ди ци на – 10 ме се ци

Кардиологија – 4 месеца

 – EKG ср ца
 – Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
 – Елек тро кон вер зи ја ср ча ног рит ма
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја па ци је на та са акут ним ко ро нар-

ним син дро мом
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја па ци је на та са ср ча ном ин су фи ци-

јен ци јом
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја па ци је на та са есен ци јал ном хи-

пер тен зи јом
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја арит ми ја
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја еде ма плу ћа
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја плућ не ем бо ли је
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја кар ди о ми о па ти ја
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја бо ле сни ка са ди сек ци јом аор те
 – Те ра пи ја хи пер тен зи је код бу бре жне ин су фи ци јен ци је
 – Те ра пи ја хи пер тен зив них кри за
 – Из бор и до зи ра ње ан ти ко а гу лант не те ра пи је
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље на деј ства, 

ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа

Реуматологија – 1 месец

 – Анам не за и ре у ма то ло шка об ра да хо спи та ли зо ва них па ци-
је на та

 – Ренд ге но ло шка и ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ре у мат ских 
бо ле сти

 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја си стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва
 – Те ра пи ја ре у ма то ид ног ар три ти са
 – Те ра пи ја си стем ског лу пу са ери те ма то де са и си стем ске 

скле ро зе
 – Те ра пи ја не у рал ги ја, ми о зи ти са, фи бро зо и ти са
 – Те ра пи ја и пра ће ње па ци је на та са ре у мат ском гро зни цом
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-

ста ва, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Нефрологија – 1 месец

 – Анам не за и не фро ло шка об ра да хо спи та ли зо ва них па ци је-
на та

 – Ди јаг но стич ке и ла бо ра то риј ске ме то де у не фро ло ги ји
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ин фек ци ја ури нар ног тра ка
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја акут не бу бре жне ин су фи ци јен ци је
 – Хе мо ди ја ли за
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-

ста ва, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа

Пулмологија – 1 месец

 – Анам не за и пул мо ло шка об ра да хо спи та ли зо ва них па ци је на та
 – Ди јаг но стич ке и ла бо ра то риј ске ме то де у пул мо ло ги ји

 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-
ста ва, ква ли тет жи во та

 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-
ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Хематологија – 1 месец

 – Анам не за и хе ма то ло шка об ра да хо спи та ли зо ва них па ци-
је на та

 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ане ми ја
 – Те ра пи ја по ре ме ћа ја хе мо ста зе
 – Те ра пи ја акут них и хро нич них ле у ке ми ја
 – Те ра пи ја ма лиг них лим фо ма
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-

ста ва, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Гастроентерологија – 1 месец

 – Анам не за и га стро ен те ро ло шка об ра да хо спи та ли зо ва них 
па ци је на та

 – Ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка бо ле сти ди ге стив-
ног трак та

 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ул ку сне бо ле сти
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја акут них и хро нич них обо ље ња је-

тре и пан кре а са
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ма лиг них бо ле сти ди ге стив ног 

трак та
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја хо ле ли ти ја зе
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ин фла ма тор них обо ље ња цре ва
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-

ста ва, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Психијатрија – 2 месеца

 – Анам не за и пси хи ја триј ска об ра да па ци јен та
 – Те ра пи ја пси хи ја триј ских бо ле сни ка (фар ма ко ло шке, пси-

хи ја триј ске, би о ло шке ме то де)
 – Ди јаг но сти ка и ле че ње не у ро за
 – Ди јаг но сти ка и ле че ње пси хо за
 – Пре вен ци ја и те ра пи ја бо ле сти за ви сно сти
 – Про це на ефи ка сно сти деј ства ле ко ва и не же ље них ре ак ци ја 

на ле ко ве, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Неурологија – 1 месец

 – Анем не за и не у ро ло шка об ра да па ци јен та
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ур гент них ста ња у не у ро ло ги ји
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја це ре бро ва ску лар них бо ле сти
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја не у ро му ску лар них бо ле сти
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја де ге не ра тив них бо ле сти CNS-а
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја епи леп си ја
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та ле ко ва и не же ље них деј-

ства, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ће ис пи ти ва ње

Инфективне болести – 1 месец

 – Анам не за и об ра да па ци јен та са ин фек тив ном бо ле шћу
 – Ди јаг но стич ке и ла бо ра то риј ске ме то де ин фек тив них бо ле сти
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја осип них гро зни ца
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ен це фа ли ти са и ме нин ги ти са
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ре спи ра тор них бо ле сти
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја HIV ин фек ци је
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја хе па ти ти са
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја сеп тич них ста ња
 – Ди јаг но сти ка, те ра пи ја и пре вен ци ја троп ских бо ле сти
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та и не же ље них деј ства ле ко-

ва, ква ли тет жи во та



 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-
ва ње у по сто је ће ис пи ти ва ње

Педијатрија – 2 месеца

 – Анам не за и пе ди ја триј ски пре глед па ци јен та
 – Ди јаг но стич ке и ла бо ра то риј ске ме то де у пе ди ја три ји
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ур гент них ста ња у пе ди ја три ји
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ре спи ра тор них обо ље ња код де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја не у ро ло шких обо ље ња де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја кар ди о ва ску лар них обо ље ња де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ури нар них ин фек ци ја код де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ен до кри но ло шких по ре ме ћа ја код 

де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја алер гиј ских бо ле сти код де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја ма лиг них про це са код де це
 – Ди јаг но сти ка и те ра пи ја тро ва ња
 – Из бор и до зи ра ње ле ко ва код де це
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та и не же ље них деј ста ва ле-

ко ва, ква ли тет жи во та
 – Кли нич ка ис пи ти ва ња код де це

Општа хирургија – 2 месеца

 – Анам не за и пре глед хо спи та ли зо ва них па ци је на та
 – Ди јаг но стич ке и ла бо ра то риј ске ме то де у хи рур ги ји
 – Пре о пе ра тив на ме ди ка мен то зна при пре ма па ци јен та
 – По сто пе ра тив на те ра пи ја ан ти би о ти ци ма
 – По сто пе ра тив на ан ти ко а гу лант на те ра пи ја
 – По сто пе ра тив на при ме на анал ге ти ка и ан ти пи ре ти ка
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та и не же ље них деј ста ва ле ко ва

Онкологија – 2 месеца

 – Спе ци фич но сти при ме не ци то ток сич них ле ко ва
 – Ле че ње бо ла код он ко ло шких бо ле сни ка
 – Ева лу а ци ја те ра пиј ских ефе ка та и не же ље них деј ста ва ле-

ко ва, ква ли тет жи во та
 – Из ра да пла на кли нич ког ис пи ти ва ња но вог ле ка и укљу чи-

ва ње у по сто је ћа ис пи ти ва ња

Реаниматологија – 3 месеца

 – Ме то де мо ни то рин га ви тал них функ ци ја
 – Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја и ве штач ко ди са ње
 – Увод у ане сте зи ју
 – Одр жа ва ње ане сте зи је
 – Ре а ни ма ци ја па ци јен та
 – Ме ди ка мен то зна те ра пи ја код па ци је на та на ин тен зив ној не зи

37. Ла бо ра то риј ска ме ди ци на 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Ла бо ра то риј ска ме ди ци на омо гу ћа ва усва ја ње те о рет ских и 
прак тич них зна ња из би о хе ми је, мо ле ку лар не би о ло ги је, иму но ло-
ги је и ми кро би о ло ги је.

Ла бо ра то риј ска ме ди ци на је ин те гра тив на и по ли ва лент на 
спе ци јал ност у окви ру ме ди ци не ко ја об у хва та ана ли зу те ле сних 
теч но сти, ће ли ја и тки ва и ин тер пре та ци ју до би је них ре зул та та. 
Ла бо ра то риј ска ме ди ци на об у хва та фун да мен тал на и при ме ње на 
ис тра жи ва ња би о хе миј ских и фи зи о ло шких про це са у људ ском 
ор га ни зму и њи хо ву при ме ну у ди јаг но сти ци, ле че њу и пре вен-
ци ји бо ле сти.

Ла бо ра то риј ска ме ди ци на ни је огра ни че на са мо на ак тив но-
сти ко је се од ви ја ју у ла бо ра то ри ја ма, већ у сва ко днев ном ра ду сна-
жно ути че на трет ман па ци је на та. Ин тер пре та ци ја до би је них ре-
зул та та је кључ ни за да так спе ци ја ли ста ла бо ра то риј ске ме ди ци не.

Циљ спе ци ја ли за ци је из ла бо ра то риј ске ме ди ци не је фор ми-
ра ње струч ња ка са спе ци ја ли стич ким зна њи ма из кли нич ке би о хе-
ми је, иму но ло ги је, ми кро би о ло ги је и мо ле ку лар не би о ло ги је, а у 
скла ду са пре по ру ка ма EC4.

Спе ци ја ли ста Ла бо ра то риј ске ме ди ци не би тре ба ло да од-
го во ри по тре ба ма са вре ме не ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке. Овом 
спе ци ја ли за ци јом ле кар тре ба да бу де оспо со бљен за: по ста вља-
ње ин ди ка ци ја за од ре ђе не ла бо ра то риј ске про це ду ре, при ме ну 
од го ва ра ју ћих ана ли тич ких тех ни ка и прин ци па, ева лу а ци ју ана-
ли тич ких ре зул та та, ак тив но уче шће у кли нич ким ти мо ви ма, во-
ђе ње ла бо ра то ри је, кон тро лу ква ли те та, пра ће ње на уч них то ко ва, 
при ме ну на уч них са зна ња и кон ти ну и ра ни раз вој ла бо ра то риј ске 
ди јаг но сти ке

Струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из Ла бо ра то риј ске ме ди ци не об у хва та дво-
се ме страл ну на ста ву, ла бо ра то риј ску прак су у оп штим и спе ци-
ја ли зо ва ним би о хе миј ским, иму но ло шким, ми кро би о ло шким и 
мо ле ку лар но би о ло шким ла бо ра то ри ја ма и оп шти кли нич ки стаж. 
По прет ход но сте че ном те о рет ском зна њу и успе шном овла да ва-
њу ла бо ра то риј ским тех ни ка ма, спе ци ја ли зант се то ком за вр шне 
две го ди не спе ци ја ли за ци је ла бо ра то риј ске ме ди ци не укљу чу је у 
рад у ам бу лан ти и на оде ље њу са кли нич ким ле ка ри ма. На овај 
на чин он до пу њу је сво је прет ход но сте че но те о рет ско зна ње са 
спе ци ја ли стич ким зна њем о па то ге не зи и те ра пи ји бо ле сти ко је су 
спе ци фич не за да ту кли нич ку гра ну. Та ко ђе, бо рав ком на кли ни ци, 
по ред ра да са па ци јен ти ма, спе ци ја ли зант ће би ти у мо гућ но сти 
да овла да и тех ни ка ма ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке ко је су спе ци-
фич не за рад у од ре ђе ној кли нич кој обла сти.

Спе ци ја ли за ци ја из ла бо ра то риј ске ме ди ци не тра је 4 го ди не 
(48 ме се ци) и об у хва та:

Оп шти ла бо ра то риј ски стаж:
 – Кли нич ка би о хе ми ја  – 6 ме се ци
 – Кли нич ка иму но ло ги ја  – 6 ме се ци
 – Мо ле ку лар на би о ло ги ја  – 6 ме се ци
 – Ми кро би о ло ги ја  – 6 ме се ци
Кли нич ки стаж и рад у спе ци ја ли зо ва ним ла бо ра то ри ја ма  – 

14 ме се ци
Дво се ме страл на на ста ва  – 9 ме се ци
Ста ти сти ка и ин фор ма ти ка  – 1 ме сец

Про ве ра зна ња

У окви ру спе ци ја ли за ци је из Ла бо ра то риј ске ме ди ци не ле ка-
ри на спе ци ја ли за ци ји би по ла га ли сле де ће ко ло кви ју ме:

1. Оп шта би о хе ми ја
2. Кли нич ки зна чај ни про те и ни, ен зи ми и ту мор ски мар ке ри
3. По ре ме ћа ји ме та бо ли зма ли пи да и угље них хи дра та
4. по ре ме ћа ји аци до ба зне рав но те же, ме та бо ли зма во де и 

елек тро ли та
5. Тех ни ке ис пи ти ва ња це лу лар них и ху мо рал них ком по нен-

ти имун ског од го во ра
6. Мо ле ку лар но-би о ло шке тех ни ке у ди јаг но сти ци
7. Основ ни прин ци пи ди јаг но сти ке ин фек тив них аге на са
8. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка хе ма то ло шких обо ље ња
9. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ен до кри но ло шких обо ље ња
10. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка не фро ло шких обо ље ња
11. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка кар ди о ва ску лар них обо ље ња
12. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ре у ма то ло шких обо ље ња
13. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка алер гиј ских обо ље ња
14. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка обо ље ња је тре и га стро ин-

те сти нал ног трак та

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ

I ОПШТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ СТАЖ

КЛИ НИЧ КА БИ О ХЕ МИ ЈА (6 ме се ци)

1. Увод у практични рад у лабораторији – теоријски и практични
рад (1 месеца)

На чин ра да у хе миј ској ла бо ра то ри ји, за шти та при ра ду, упо-
зна ва ње са опре мом

Гле да: 1
Ка ли бра ци ја мер них су до ва
Из во ди: 10



Ме ре ње на тех нич кој и ана ли тич кој ва ги
Из во ди: 20
Пра вље ње рас тво ра од ре ђе не кон цен тра ци је
Из во ди: 20
Стан дар ди за ци ја рас тво ра
Из во ди: 10
Ме то де кван ти та тив ног од ре ђи ва ња суп стан ци
Гле да: 10
Пра вље ње пу фер ских рас тво ра
Из во ди: 10
pH-ме три ја
Из во ди: 20
Прин ци пи при ква ли та тив ном и кван ти та тив ном од ре ђи ва њу 

при род них про из во да
Из во ди: 5
Прин ци пи хро ма то граф ских тех ни ка
Из во ди: 5
Прин ци пи елек тро фо рет ских тех ни ка
Из во ди: 1
Пи пе ти ра ње ста кле ним и ауто мат ским пи пе та ма, ка ли бра ци-

ја пи пе та, про ве ра тач но сти пи пе та
Из во ди: 50
Пра вље ње рас тво ра, кон тро ла тач но сти на пра вље ног рас тво ра
Из во ди: 1
Пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа
Из во ди: 2
Ко ло ри ме три ја, пра вље ње стан дард них кри ва (про те и ни, PAP)
Из во ди: 3

2. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– Одређивање концентрације протеина: (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње укуп не кон цен тра ци је про те и на у се ру му и мо-
кра ћи

Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ал бу ми на у се ру му
Из во ди: 25
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је гло бу ли на
Из во ди: 25
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи бри но ге на у пла зми
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хап то гло би на у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је тран сфе ри на у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је це ру ло пла зми на у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фе ри ти на у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је тро по ни на у се ру му
Из во ди: 5
Елек тро фо ре за се рум ских про те и на
Из во ди: 50

3. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– Одређивање концентрације липида: (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је укуп них ли пи да у се ру му
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је три а цил гли це ро ла у се ру му
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хо ле сте ро ла у се ру му
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хо ле сте рол-еста ра у се ру му
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ко ли чи не HDL-хо ле сте ро ла и LDL-хо ле сте ро ла 

у се ру му
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње хи ло ми кро на у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је апо ли по про те и на А и апо ли по-

про те и на Б у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фос фо ли пи да у се ру му
Из во ди: 5

4. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– Одређивање концентрације непротеинских азотних једињења

(0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је урее у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је кре а ти ни на у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је мо краћ не ки се ли не у се ру му
Из во ди: 50

5. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– Одређивање концентрације угљених хидрата (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у кр ви
Из во ди: 100
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у мо кра ћи
Из во ди: 100
Тест оп те ре ће ња глу ко зом
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње ко ли чи не гли ко зи ли ра ног хе мо гло би на
Из во ди: 20

6. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– Одређивање активности ензима: (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње ак тив но сти ал кал не фос фа та зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти ки се ле фос фа та зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти про ста тич не ки се ле фос фа та зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти ала нин ами но тран сфе ра зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти аспар тат ами но тран сфе ра зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти ами ла зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти лак тат де хи дро ге на зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти хи дрок си бу ти рат де хи дро ге на зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти кре а тин ки на зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кре а тин ки на зе МБ
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти га ма-глу та мил тран спеп ти да зе
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ак тив но сти хо ли не сте ра за
Из во ди: 10

7. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– одређивање крвне слике (0.5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хе мо гло би на
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње хе ма то кри та
Из во ди: 50
Ме ре ње се ди мен та ци је ери тро ци та
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње бро ја ери тро ци та
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње хе ма то ло шких ин дек са (MCV, MCH, MCHC)
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње бро ја ре ти ку ло ци та
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње бро ја ле у ко ци та
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ле у ко ци тар не фор му ле
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње бро ја тром бо ци та
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ап со лут ног бро ја еози но фи ла у ко мо ри
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње вре ме на ко а гу ла ци је
Из во ди: 20



8. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– одређивање параметара хемостазе (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи бри но ге на
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње вре ме на кр ва ре ња
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње про тром бин ског вре ме на
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње пар ци јал ног тром бо пла стин ског вре ме на
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње тром бин ског вре ме на
Из во ди: 20
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фи брин де гра да ци о них про из во-

да ( FDP)
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње ак тив но сти фак то ра ко а гу ла ци је
Из во ди: 20
Ис пи ти ва ње фи бри но ли зе
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње пла зми но ге на
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње ан ти тром би на
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње про те и на C
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње ал фа 2 ан ти пла зми на
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње Von Wil le brand-овог фак то ра
Из во ди: 10
Ис пи ти ва ње агре га ци је тром бо ци та
Из во ди: 10

9. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– одређивање концентрације електролита (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је на три ју ма у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ка ли ју ма у се ру му и мо кра ћи
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је кал ци ју ма
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је јо ни зо ва ног кал ци ју ма
Из во ди: 15
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ба кра у се ру му
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је це ру ло пла зми на у се ру му
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је маг не зи ју ма
Из во ди: 25
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је би кар бо на та и хло ри да у се ру му 

и мо кра ћи
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је нео р ган ског фос фо ра
Из во ди: 25
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је гво жђа
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње ка па ци те та за ве зи ва ње гво жђа (UIBC, TIBC)
Из во ди: 50

10. Рад у општој клиничкобиохемијској лабораторији
– одређивање концентрације посебних једињења (0,5 месеци)

Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ви та ми на Б12
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је фол не ки се ли не
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је леп ти на
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње са др жа ја би ли ру би на (укуп ног и ди рект ног) у 

се ру му
Из во ди: 50
Од ре ђи ва ње пор фи ри на у мо кра ћи
Из во ди: 5

11. Коришћење радиоизотопских метода у клиничкој биохемији
(0,5 месеци)

Оп шти прин ци пи ра да са ра ди о и зо то пи ма
Гле да: 1
При ме на ра ди о ак тив но обе ле же них суп стан ци у ди јаг но сти-

ци код љу ди
Аси сти ра: 10
Про це на функ ци о нал ног ста ња ен до кри них жле зда по мо ћу 

ра ди о ак тив но обе ле же них суп стан ци
Аси сти ра: 15
Те ра пиј ска при ме на ра ди о ак тив них суп стан ци
Гле да: 5

КЛИ НИЧ КА ИМУ НО ЛО ГИ ЈА (6 ме се ци)

1. Технике испитивања хуморалних компоненти имунског
одговора (1 месец)

Не фе ло ме три ја
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је иму но гло бу ли на
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ком по нен ти ком пле мен та
Из во ди: 10
Ра ди јал на иму но ди фу зи ја
Иму но ди фу зи ја
Из во ди: 5
Иму но е лек тро фо ре за
Из во ди: 10
Ра ди о и му но е сеј
Из во ди: 10
Од ре ђи ва ње имун ских ком плек са ( PEG)
Из во ди: 8
Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је кри о гло бу ли на
Из во ди: 5
ELI SA тест
Из во ди: 10

2. Технике испитивања целуларних компоненти имунског одговора
(1 месец)

Ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти
Из во ди: 8
Се па ра ци ја лим фо ци та на гу стин ском гра ди јен ту
Из во ди: 10
Ди рект на и ин ди рект на иму но флу о ре сцен ци ја
 – флу о ре сцент ни ми кро скоп и FACS  – ана ли за
Из во ди: 10
Ак ти ва ци ја лим фо ци та ми то ге ни ма
Из во ди: 10
In vi tro де тек ци ја ци то ки на
Из во ди: 15
Ис пи ти ва ње функ ци је не у тро фи ла и ма кро фа га
Из во ди: 15

3. Имунохематолошке технике (1 месец)

Од ре ђи ва ње крв них гру па
Из во ди: 5
Cоombs-ов тест
Гле да: 5
Ин хи би то ри фак то ра ко а гу ла ци је
Гле да: 5

4. Технике испитивања алергијских болести (1 месец)

Ко жне про бе ра не пре о се тљи во сти
Из во ди: 10
Де тек ци ја спе ци фич них IgE in vitro
Из во ди: 10

5. Технике испитивања аутоимунских болести (1 месец)

Од ре ђи ва ње ANA
Из во ди: 6



Од ре ђи ва ње ан ти – DNK ан ти те ла
Гле да: 3
Од ре ђи ва ње RF
Из во ди: 5
Од ре ђи ва ње ор ган-спе ци фич них ан ти те ла
Гле да: 5
Иму но хи сто ло ги ја бу бре га и ко же
Гле да: 3

6. Специфичне технике у туморској имунологији (1 месец)

Ди јаг но за мо но клон ских га ма па ти ја
Гле да: 4
Иму но ди јаг но сти ка мо но ну кле ар них и лим фних нео пла зми
Из во ди: 10
Де тек ци ја ту мор ских мар ке ра
Гле да: 3
HLA ти пи за ци ја
Гле да: 5

МО ЛЕ КУ ЛАР НО-ГЕ НЕ ТИЧ КА ДИ ЈАГ НО СТИ КА (6 ме се ци)

1. Принципи изолације и пречишћавања нуклеинских киселина
(1 месец)

Изо ло ва ње DNK са FTA кар ти ца
Из во ди: 10
Изо ло ва ње DNK хе лик сом
Из во ди: 20
Изо ло ва ње DNK ор ган ском ( PCI) ме то дом
Из во ди: 20
Изо ло ва ње DNK по мо ћу ха ло троп них со ли
Из во ди: 20
Изо ло ва ње DNK по мо ћу па ра маг нет них че сти ца
Из во ди: 20
Изо ло ва ње DNK из раз ли чи тих би о ло шких узо ра ка (крв, бу-

кал на слу зни ца, ме ка тки ва, чвр ста тки ва, хо ри он ске чу пи це, ам-
ни он ска теч ност)

Из во ди: по 5

2. Принципи квантификације нуклеинских киселина (1 месец)

Хи бри ди за циј ске тех ни ке (хе ми лу ми ни сцент не и хро мо ге не)
Из во ди: 20
Real Ti me PCR
Из во ди: 20

3. Принципи амплификације нуклеинских киселина (1 месец)

Ме ре пре до стро жно сти за спре ча ва ње кон та ми на ци је при ра-
ду са ху ма ном DNK

гле да: 1
Ди зај ни ра ње PCR прај ме ра
Из во ди: 5
Mo no plex ам пли фи ка ци ја (Не ки од фак то ра ко а гу ла ци је)
Из во ди: 10
Mul ti plex ам пли фи ка ци ја (Duc hen ne Bec ker, Азо спер ми ја)
Из во ди: 10
Алел спе ци фич на ам пли фи ка ци ја
Из во ди: 10

4. Принципи анализе амплификованих продуката (2 месеца)

Ка пи лар на елек тро фо ре за
Из во ди 20
Ре стрик ци о на ана ли за (+ ага ро зна или PA GE елек тро фо ре за)
Из во ди: 5
Се квен ци ра ње ( HV1 и HV2 ре ги он mtDNK)
Из во ди: 5
Тех ни ке скри нин га на му та ци је (gel shift есе ји, SSCP)
Из во ди: 5
Интерпретација налаза (1 месец)
Ди рект ног те сти ра ња му та ци ја (Хан тинг то но ва хо ре ја, Ми о-

то нич на дис тро фи ја, Фри драј хо ва атак си ја)
Из во ди: 20

Ана ли зе ве за но сти ге не тич ких мар ке ра
Из во ди 20

МИ КРО БИ О ЛО ШКА ДИ ЈАГ НО СТИ КА (6 ме се ци)

Кон тро ла ис прав но сти функ ци о ни са ња сте ри ли за то ра
Из во ди: 5
Кон тро ла сте рил но сти раз ли чи тих узо ра ка
Из во ди: 5
Сте ри ли за ци ја ла бо ра то риј ског по су ђа
Из во ди: 2
При пре ма раз ли чи тих хран љи вих под ло га
Из во ди: 5
Про ста и сло же на бо је ња бак те ри ја (бо је ње по Гра му)
Из во ди:50
Флу о ре сцент на бо је ња бак те ри ја
Гле да: 5
Узи ма ње узо ра ка за ми кро би о ло шки пре глед
Из во ди: 5
Бак те ри о ло шка об ра да узо ра ка при сум њи на аероб ну ин фек-

ци ју
Из во ди:10
Бак те ри о ло шка об ра да узо ра ка при сум њи на ана е роб ну ин-

фек ци ју
Из во ди:10
Ис пи ти ва ње осе тљи вост бак те ри ја на ан ти би о ти ке и хе ми о-

те ра пе у ти ке in vi tro
Из во ди:10
Иден ти фи ка ци ја бак те ри ја на осно ву би о хе миј ских осо би на 

(би о хе миј ски низ)
Из во ди:20
Иден ти фи ка ци ја бак те ри ја на осно ву се ро ло шких осо би на
Из во ди: 5
Пре глед на ма ла ри ју
Из во ди: 5
Хе мо кул ту ра
Из во ди:10
Се ро ло шка ди јаг но сти ка ви ру сних ин фек ци ја
Из во ди 40
При ме на тех ни ка иму но бло та у ви ру со ло ги ји

II ОПШТИ КЛИНИЧКИ СТАЖ (14 месеци)
И ДВОСЕМЕСТРАЛНА НАСТАВА (9 месеци)

1. ХЕ МА ТО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, ла-
бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји хе ма то ло шких обо ље ња. Об зи-
ром на ком плек сну ети о ло шку и па то ге нет ску сли ку хе ма то ло шких 
обо ље ња, нео п ход но је да уз по моћ мен то ра спе ци ја ли зант са вла да 
пре све га пра ви лан из бор би о хе миј ских, иму но ло шких и мо ле ку-
лар но би о ло шких тех ни ка као и да стек не зна ње о њи хо вом пра вил-
ном ту ма че њу ко је је основ пра во вре ме ди јаг но зе а ти ме и бла го-
вре ме но за по че те те ра пи је. Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње 
и ин тер пре та ци ју ре зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

 – Пунк ци ја кост не ср жи (аси сти ра)
 – Пунк ци ја лим фне жле зде (аси сти ра)
 – Пунк ци ја сле зи не (аси сти ра)
 – Од ре ђи ва ње бро ја ери тро ци та-ауто мат ски бро јач
 – Од ре ђи ва ње про цен та ре ти ку ло ци та ми кро скоп ски, су пра-

ви тал ним бо је њем
 – Пре глед оти ска кост не ср жи, сле зи не и лим фне жле зде
 – MGG (May-Grun vald-Gim sa)
 – Бо је ње на пе рок си да зу
 – Бо је ње PAS ме то дом
 – Бо је ње су да ном Б
 – Бо је ње на ки се лу фос фа та зу
 – Бо је ње на TRAP (тар та рат ре зи стент на ки се ла фос фа та за)
 – Бо је ње на ал кал ну фос фа та зу
 – Бо је ње на си дер бо ла сте
 – Из во ђе ње ре ак ци је на ки се ле есте ра зе
 – При пре ма трај ног ми кро скоп ског пре па ра та
 – Мор фо ло шко-ци то хе миј ска ана ли за пунк та та кост не ср жи 

код акут них ле у ке ми ја са FAB кла си фи ка ци јом



 – Иму но ци то хе миј ска ана ли за хе ма то пет ских еле ме на та, 
APA AP ме то дом

 – ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка мо но клон ских га ма па ти ја 
(елек тро фо ре за, иму но е лек тро фо ре за, од ре ђи ва ње укуп них иму-
но гло бу ли на)

 – иму но фе но ти пи за ци ја ће ли ја пе ри фер не кр ви, кост не ср жи 
или лим фног чво ра при ме ном флу о ре сцент не ми кро ско пи је и ци-
то фло у ри ме три је или APA AP ме то дом

 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње ан ти те ла пре ма ери тро ци ти ма, не у-
тро фи ли ма и тром бо ци ти ма

 – де тек ци ја кло нал но сти ме то да ма хи бри ди за ци је или ам-
пли фи ка ци је ну кле ин ских ки се ли на и пра ће ње ми ни мал не ре зи-
ду ал не бо ле сти

2. ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји ен до кри них по ре ме ћа ја и 
бо ле сти. За јед но са мен то ром, он се укљу чу је у ту ма че ње ла бо ра-
то риј ских на ла за, по ста вља ње ди јаг но зе и ди ску то ва ње мо гу ћих 
ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ких аспе ка та. По ред то га, он се укљу-
чу је и у раз ма тра ње од го ва ра ју ћег те ра пиј ског при сту па и уво ђе ње 
од го ва ра ју ће те ра пи је као и кли нич ко и ла бо ра то риј ско пра ће ње 
ефе ка та да те те ра пи је.

Об зи ром на раз ли чи ту ети о ло ги ју као и раз ли чи те па то ге нет-
ске ме ха ни зме ен до кри них обо ље ња, пре вен ци ја, ле че ње и пра ће-
ње ових па ци је на та под ра зу ме ва пра во вре ме но и пре ци зну ла бо-
ра то риј ску ана ли зу од го ва ра ју ћим би о хе миј ским, иму но ло шким, 
мо ле ку лар но би о ло шким тех ни ка ма. Спе ци ја ли зант се об у ча ва за 
из во ђе ње сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра и ин тер пре та ци ју 
ре зул та та:

 – Те сто ви за ис пи ти ва ње функ ци је ен до кри них жле зда
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја кор ти зо ла у се ру му
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја те сто те ро на у се ру му
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја про ге сте ро на у се ру му
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја го на до тро пи на
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја про лак ти на
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја ин су ли на
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја хор мо на штит не жле зде (Т3, Т4)
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја TSH
 – Од ре ђи ва ње ко ли чи не Ц-пеп ти да
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја ка те хо ла ми на у мо кра ћи
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја се ро то ни на и ме та бо ли та се ро то ни на 

у мо кра ћи
 – Од ре ђи ва ње ке тон ских те ла
 – Де тек ци ја и од ре ђи ва ње ауто и мун ских ан ти те ла у те ле-

сним теч но сти ма и тки ви ма

3. ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји обо ље ња ди ге стив ног трак-
та. Као део кли нич ког ти ма, он са сво јим мен то ром уче ству је у 
по ста вља њу ди јаг но зе и раз ма тра њу мо гу ћих ди фе рен ци јал но ди-
јаг но стич ких про бле ма. Та ко ђе, он се оспо со бља ва за ту ма че ње 
до би је них би о хе миј ских, иму но ло шких, мо ле ку лар но би о ло шких 
и ми кро би о ло шких те сто ва у скла ду са кли нич ком сли ком и ста-
њем па ци јен та.

По ред прет ход но са вла да них ве шти на број них би о хе миј ских 
и иму но ло шких ана ли за нео п ход них за по ста вља ње пра ве ди јаг-
но зе и аде кват но пра ће ње те ра пи је и ста ња па ци јен та, спе ци ја ли-
зант се об у ча ва за:

 – Про це ну ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код хро-
нич них обо ље ња је тре

 – Про це ну ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код акут-
них обо ље ња пан кре а са

 – Про це ну ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код хро-
нич них обо ље ња пан кре а са

 – Уре а за тест (де тек ци ја He li co bac ter pylo ri)

4. НЕ ФРО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји обо ље ња бу бре га. Уз мен то-
ра, спе ци ја ли зант се об у ча ва за ту ма че ње ла бо ра то риј ских на ла за, 

по ста вља ње ди јаг но зе и ди ску то ва ње мо гу ћих ди фе рен ци јал но 
ди јаг но стич ких аспе ка та. Не фро па то ло ги ја са сво јим спе ци фич-
но сти ма под ра зу ме ва ви со ко спе ци ја ли зо ва не ла бо ра то риј ске тех-
ни ке ко ји ма се ана ли зи ра ју те ле сне теч но сти (се рум, пла зма и 
урин) као и са мо тки во бу бре га (би оп тич ки ма те ри јал) а ко је су 
ве о ма зна чај не у по ста вља њу пра ве ди јаг но зе као и пра ће њу аде-
кват но сти и ефе ка та при ме ње не те ра пи је. Ова ком плек сност под-
ра зу ме ва ла бо ра то риј ску ана ли зу од го ва ра ју ћим би о хе миј ским, 
иму но ло шким, мо ле ку лар но би о ло шким тех ни ка ма. Та ко ђе, спе-
ци ја ли зант се укљу чу је у из бор од го ва ра ју ће те ра пи је и пра ће ње 
кли нич ког ста ња па ци јен та као и од го ва ра ју ћих ла бо ра то риј ских 
па ра ме та ра и њи хо ву ин тер пре та ци ју.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих ла бо ра то риј-
ских про це ду ра и њи хо ву ин тер пре та ци ју:

 – Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код акут-
не бу бре жне ин су фи ци јен ци је

 – Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код хро-
нич не бу бре жне ин су фи ци јен ци је

 – Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је код те ра-
пи је ди ја ли зом

 – Оп шти пре глед мо кра ће (за пре ми на, из глед, бо ја, ми рис, 
ре ак ци ја, спе ци фич на те жи на)

 – Пре глед се ди мен та мо кра ће
 – До ка зи ва ње хе мо гло би на у мо кра ћи
 – Ис пи ти ва ње мо краћ них ка ме на ца
 – Елек тро фо ре за бе лан че ви на мо кра ће
 – Ше ће ри у мо кра ћи
 – Од ре ђи ва ње Ben ce-Jo nes-ових про те и на у мо кра ћи
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је азо та урее у кр ви ( BUN)
 – Про ба ди лу ци је и про ба кон цен тра ци је
 – Кли ренс те сто ви
 – Од ре ђи ва ње осмо лар но сти се ру ма и мо кра ће
 – При пре ма бо ле сни ка за тран сплан та ци ју бу бре га
 – Ти пи за ци ја тки ва
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је иму но су пре сив них ле ко ва у се-

ру му по сле тран спла та ци је бу бре га
 – Де тек ци ју и од ре ђи ва ње ан ти те ла и иму но ком плек са у тки ву 

бу бре га иму но флу о ре сцент ним и иму по пе рок си да зним тех ни ка ма

5. ПУЛ МО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји обо ље ња плу ћа. Уз мен то ра, 
спе ци ја ли зант се об у ча ва за ту ма че ње ла бо ра то риј ских на ла за, по-
ста вља ње ди јаг но зе и ди ску то ва ње мо гу ћих ди фе рен ци јал но ди-
јаг но стич ких аспе ка та.

Пул мо ло ги ја са сво јим спе ци фич но сти ма под ра зу ме ва ви со-
ко спе ци ја ли зо ва не ла бо ра то риј ске тех ни ке ко ји ма се ана ли зи ра ју 
те ле сне теч но сти (се рум, пла зма и урин) као и са мо тки во плу ћа 
(би оп тич ки ма те ри јал) а ко је су ве о ма зна чај не у по ста вља њу пра ве 
ди јаг но зе као и пра ће њу аде кват но сти и ефе ка та при ме ње не те ра-
пи је. Ова ком плек сност под ра зу ме ва ла бо ра то риј ску ана ли зу од го-
ва ра ју ћим би о хе миј ским, иму но ло шким, мо ле ку лар но би о ло шким 
тех ни ка ма. Та ко ђе, спе ци ја ли зант се укљу чу је у из бор од го ва ра ју-
ће те ра пи је и пра ће ње кли нич ког ста ња па ци јен та као и од го ва ра ју-
ћих ла бо ра то риј ских па ра ме та ра и њи хо ву ин тер пре та ци ју.

6. КАР ДИ О ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, ла-
бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји обо ље ња ми о кар да, ен до кар да 
и пе ри кар да. Уз мен то ра, спе ци ја ли зант се об у ча ва за из бор аде-
кват них ла бо ра то риј ских ана ли за и те сто ва, по себ но у акут ним ста-
њи ма, у ко ји ма ове ана ли зе и њи хо во пра вил но ту ма че ње у скло пу 
кли нич ке сли ке па ци јен та има ју из у зе тан зна чај у по ста вља њу ис-
прав не ди јаг но зе и ели ми ни са њу по тен ци јал них ди фе рен ци јал но 
ди јаг но стич ких ста ња. Ова ком плек сност под ра зу ме ва ла бо ра то-
риј ску ана ли зу од го ва ра ју ћим би о хе миј ским, иму но ло шким, мо-
ле ку лар но би о ло шким тех ни ка ма и ми кро би о ло шким тех ни ка ма. 
Та ко ђе, спе ци ја ли зант се укљу чу је у из бор од го ва ра ју ће те ра пи је и 
пра ће ње кли нич ког ста ња па ци јен та као и од го ва ра ју ћих ла бо ра то-
риј ских па ра ме та ра и њи хо ву ин тер пре та ци ју.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње од го ва ра ју ћих ла бо-
ра то риј ских про це ду ра, а по ред оста лих пре све га за ту ма че ње 



изо ен зим ског про фи ла у AIM и ди на ми ку ње го ве про ме не као зна-
чај ног фак то ра про це не и да љег од го ва ра ју ћег трет ма на па ци јен та.

7. НЕ У РО ЛО ГИ ЈА И ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но сти ци и те ра пи ји не у ро ло шких и пси хи ја-
триј ских обо ље ња. Уз мен то ра, спе ци ја ли зант са вла да ва пра ви лан 
из бор оп ти мал них ла бо ра то риј ских те сто ва и ана ли за и њи хо во 
ту ма че ње при по ста вља њу ди јаг но зе. Као део ла бо ра то риј ско/кли-
нич ког ти ма, спе ци ја ли зант је укљу чен у пра ће ње ста ња па ци јен-
та, ефи ка сно сти при ме ње не те ра пи је као и ла бо ра то риј ске те сто ве 
ко ји ма се аде кват ност те ра пи је и ста ње па ци јен та про це њу ју.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

 – Узи ма ње узор ка це ре бро спи нал не теч но сти (аси сти ра)
 – Се ми кван ти та тив но од ре ђи ва ње са др жа ја про те и на у цер-

бро спи нал ној теч но сти
 – Кван ти та тив но од ре ђи ва ње са др жа ја про те и на у це ре бро-

спи нал ној теч но сти
 – Елек тро фо ре за про те и на из це ре бро спи нал не теч но сти
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је глу ко зе у це ре бро спи нал ној 

теч но сти
 – Ци то ло шка ана ли за це ре бро спи нал не теч но сти
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја це ру по пла зми на
 – Ауто и мун ске де ми је ли ни зи ра ју ће бо ле сти (мул ти пла скле-

ро за, акут ни ди се ми но ва ни ен це фа ло ми је ли тис, акут ни и иди о-
пат ски по ли не у ри тис)

 – Mi a ste nia gra vis, Sin drom Eaton-Lam bert, SSPE, Су ба кут не 
спон ги о форм не ен це фа ло па ти је

 – Од ре ђи ва ње оли го кло нал но сти иму но гло бу ли на у це ре бро-
спи нал ном ли кво ру

8. ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји пе ди ја триј ских обо ље ња. 
Раз ли чи ти ети о па то ге нет ски ме ха ни зми ко ји се на ла зе у осно ви 
раз ли чи тих пе ди ја триј ских па то ло шких ста ња под ра зу ме ва ју раз-
ли чи те ла бо ра то риј ске тех ни ке: би о хе миј ске, иму но ло шке, мо ле-
ку лар но би о ло шке и ми кро би о ло шке те сто ве. Спе ци ја ли зант уз 
мен то ра овла да ва из бо ром од го ва ра ју ћих те сто ва и њи хо вим ту ма-
че њем, а ти ме уче ству је у по ста вље њу од го ва ра ју ће ди јаг но зе. Бо-
рав ком у ла бо ра то ри ји, у ам бу лан ти и на оде ље њу, спе ци ја ли зант 
по сти же син те зу свих ре зул та та и ак тив но сти ко ји су по треб ни за 
по ста вља ње пра ве ди јаг но зе и пра ви лан те ра пиј ски при ступ.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих про це ду ра, 
ин тер пре та ци ју и ева лу а ци ју до би је них ре зул та та:

 – Од ре ђи ва ње pH кр ви
 – Од ре ђи ва ње pCO2 у кр ви
 – Од ре ђи ва ње укуп ног CO2
 – Од ре ђи ва ње ба зног ви шка
 – Од ре ђи ва ње pO2
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је би кар бо на та у се ру му (ана е роб-

ни узо рак)
 – Ори јен та ци о ни те сто ви код сум ње на уро ђе не гре шке у ме-

та бо ли зму ами но ки се ли на
 – Би о хе миј ске ана ли зе кр ви, се ру ма и пла зме код де це
 – Би о хе миј ске ана ли зе мо кра ће код де це
 – Зној ни тест (хло ри ди у зно ју)
 – Од ре ђи ва ње осмот ске ре зи стен ци је ери тро ци та
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је пи ру ва та
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је лак та та
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је амо ни ја ка
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хе мо гло би на F
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је му ко по ли са ха ри да
 – Ме та бо лич ки скри нинг ури на
 – Од ре ђи ва ње ни воа ле ко ва (ме то трек сат, ци кло спо рин, та-

кро ли мус, си ро ли мус)
 – Од ре ђи ва ње ми кро ал бу ми на
 – Иму но де фи ци јен ци је (ID) са по ре ме ћа јем про дук ци је ан-

ти те ла (ага ма гло бу ли не ми ја са X-ве за ним ти пом на сле ђи ва ња, 
ага ма гло бу ли не ми ја са ауто сом но-ре це сив ним ти пом на сле ђи-
ва ња, хи по га ма гло бу ли не ми ја са ра зно ли ким по чет ком, де фи цит 

пот кла са се рум ског IgG, про ла зна хи по га ма гло бу ли не ми ја одој че-
та, се лек тив на IgAдефицијенција)

 – Иму но де фи ци јен ци је са по ре ме ћа јем ће лиј ског иму ни те та/
ком би но ва не ID (те шка ком би но ва на иму но де фи ци јен ци ја, Omen-
nov син дром, хро нич на му ко ку та на кан ди ди ја за, атак си ја-те лан ги-
ек та зи ја, Wi skott-Al drich син дром, хи пер IgMсиндром)

 – Иму но де фи ци јен ци је са по ре ме ћа јем фа го цит не функ ци је 
(хро нич на гра ну ло ма то зна бо лест де фи цит ад хе зи о них мо ле ку ла 
ле у ко ци та, Che di ak-Hi gas hi син дром, хи пер IgE син дром,

 – Де фи ци јен ци је ком пле мен та
 – се кун дар не иму но де фи ци јен ци је (пе ди ја триј ске HIV ин-

фек ци је, код при ме не иму но су пре сив них ле ко ва, код тра у ме/опе-
ко ти на, код хе ма то-он ко ло шких бо ле сни ка, код ауто и мун ских бо-
ле сти, код бо ле сни ка са спле нек то ми јом или аспле ни јом)

 – ато пиј ске и ауто и мун ске бо ле сти де тињ ства: (ато пиј ски 
дер ма ти тис, алер гиј ски ри ни тис, ре у мат ске бо ле сти код де це, ју ве-
нил ни иди о пат ски ар три тис, си стем ски лу пус)

Упо зна је се са при ме ном те ра пи је ин тра вен ским иму но гло бу-
ли ном, осно ва ма тран сплан та циј ске иму но ло ги је у пе ди ја триј ских 
бо ле сни ка, као и не же ље ним ре ак ци ја ма по сле ру тин ских иму ни-
за ци ја у де тињ ству.

Спе ци ја ли зант се упо зна је и об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих 
ла бо ра то риј ских ме то да, као и за пра вил но ту ма че ње па ра ме та ра 
це лу лар не и ху мо рал не иму но сти у де тињ ству:

 – ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти
 – про ли фе ра циј ски од го вор лим фо ци та на сти му ла ци ју ми то-

ге ни ма и ан ти ге ни ма
 – фе но ти пи за ци ја лим фо ци та пе ри фер не кр ви
 – од ре ђи ва ње кон цен тра ци ја ком по нен ти ком пле мен та/ак-

тив но сти ком пле мен та
 – од ре ђи ва ње кон цен тра ци ја се рум ских иму но гло бу ли на
 – спе ци фич них иму но гло бу ли на на кон вак ци на ци је
 – од ре ђи ва ње ави ди те та спе ци фич них ан ти те ла
 – од ре ђи ва ње фа го цит не функ ци је
 – елек тро фо ре за про те и на
 – ла бо ра то риј ско пра ће ње суп сти ту ци о не те ра пи је иму но гло-

бу ли ном
 – ис пи ти ва ње ра не пре о се тљи во сти на ин ха ла ци о не и/или 

ну три тив не алер ге не

9. УР ГЕНТ НА СТА ЊА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји ур гент них ста ња. Об зи ром 
на акут ни ка рак тер ових ста ња по треб но је да спе ци ја ли зант уз 
мен то ра са вла да пра ви лан из бор би о хе миј ских, иму но ло шких и 
мо ле ку лар но би о ло шких тех ни ка као и њи хо во пра вил но ту ма че-
ње што је осно ва за по ста вља ње од го ва ра ју ће ди јаг но зе због нео п-
ход но сти ур гент не при ме не од го ва ра ју ће те ра пи је.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ко ми
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ди ја бе тич-

ној ко ми
 – Кли нич ка об ра да и ла бо ра то риј ска бо ле сни ка у акут ном ал-

ко хо ли са ном ста њу
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у епи леп тич-

ном ста ту су
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у ста њу шо ка
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка у акут ним 

кар ди о ва ску лар ним по ре ме ћа ји ма
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка са акут ним 

хи рур шким и не у ро хи рур шким ста њи ма
 – Кли нич ка и ла бо ра то риј ска об ра да бо ле сни ка са акут ним 

тро ва њи ма
 – Ди јаг но стич ко-те ра пиј ски по ступ ци, пра ће ње и про це на 

ста ња бо ле сни ка на осно ву ла бо ра то риј ских па ра ме та ра

10. ОН КО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, ла-
бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји он ко ло шких обо ље ња. Об зи ром 
на ком плек сност ових ста ња и ком плек сну те ра пи ју по треб но је да 
спе ци ја ли зант уз мен то ра са вла да пра ви лан из бор би о хе миј ских, 



иму но ло шких и мо ле ку лар но би о ло шких тех ни ка по треб них за по-
ста вља ње ди јаг но зе, да стек не зна ње о њи хо вом пра вил ном ту ма-
че њу ко је је основ пра во вре ме ди јаг но зе а ти ме и бла го вре ме но 
за по че те те ра пи је. Об зи ром на те жи ну не же ље них ефе ка та при-
ме ње не те ра пи је нео п ход но је да се спе ци ја ли зант об у чи за пра-
вил но во ђе ње и пра ће ње па ци јен та као и од ре ђи ва ње ни воа при-
ме ње них ле ко ва, чи ме се до би ја увид у ње гов нај а де кват ни ји да љи 
те ра пиј ски трет ман ка ко би се из бе гли ток сич ни ефек ти при ме ње не 
те ра пи је. Све ово омо гу ћа ва пра вил но ту ма че ње до би је них ла бо-
ра то риј ских ре зул та та, чи ме спе ци ја ли зант овла да ва сво јим ин тер 
ла бо ра то риј ским/оде љен ским бо рав ком на кли ни ци.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра

 – Про це на ста ња бо ле сни ка и ефи ка сно сти те ра пи је на осно-
ву кли нич ко-би о хе миј ских па ра ме та ра

 – Од ре ђи ва ње ту мор ских мар ке ра
 – Од ре ђи ва ње па ра ме та ра хе мо ста зе
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ме то трек са та
 – Утвр ђи ва ње при су ства па ра про те и на: елек тро фо ре за и 

иму но фик са ци ја
 – иму но ло шка осно ва и оправ да ност при ме не иму но те ра пи је 

код ма лиг них бо ле сти (ин ди ка ци је, ефек ти при ме не)
 – ви до ви иму но те ра пи је (спе ци фич на, не спе ци фич на, си-

стем ска, ло кал на, ак тив на, па сив на), тех ни ке при ме не, до зе
 – вр сте мо ди фи ка то ра би о ло шке ре ак ци је (ор ган ски адју ван-

си, син тет ски адју ван си, ци то ки ни, мо но клон ска ан ти те ла).
 – ева лу а ци ја па ра не о пла стич ких син дро ма
 – Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-

зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
 – де тек ци ја ту мор ских мар ке ра и ауто ан ти те ла у ту мо ру, тки-

ви ма не за хва ће ним ту мо ром и цир ку ла ци ји
 – од ре ђи ва ње спе ци фич не и не спе ци фич не ци то ток сич не ак-

тив но сти (ци то ток сич ни Т лим фо ци ти, NK ће ли је, LAKћелије)
 – од ре ђи ва ње имун ских по ре ме ћа ја код раз ли чи тих нео пла-

зи ја, и њи хо ва прог но за, про це не ефе ка та по је ди них иму но мо ди-
фи ка то ра in vi tro и in vi vo

 – ана ли за ће лиј ског ци клу са и па ра ме та ра апоп то зе и не кро зе 
ме то да ма про точ не ци то флу о ри ме три је или ана ли зом екс пре си је 
спе ци фич них iRNK

11. ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА и АКУ ШЕР СТВО (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји ги не ко ло шко аку шер ских 
обо ље ња и ста ња. Спе ци ја ли зант се об у ча ва за пра ви лан из бор ла-
бо ра то риј ских про це ду ра као осно ву про це не ги не ко ло шких обо-
ље ња или во ђе ње и кон тро лу труд но ће. По се бан зна чај се при да је 
мо ле ку лар но би о ло шким тех ни ка ма, као на чи ну ра ног от кри ва ња 
уро ђе них ге нет ских ано ма ли ја пло да. Спе ци ја ли зант уз мен то ра 
овла да ва из бо ром од го ва ра ју ћих те сто ва и њи хо вим ту ма че њем, а 
ти ме уче ству је и у по ста вља њу пра вил не ди јаг но зе.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих про це ду ра, 
ин тер пре та ци ју и ева лу а ци ју до би је них ре зул та та

 – Од ре ђи ва ње крв не гру пе и Rh-фак то ра
 – Тест за ра но от кри ва ње труд но ће
 – Би о хе миј ске ана ли зе код труд ни ца
 – Би о хе миј ске ана ли зе ам ни он ске теч но сти
 – МЕ ТА БО ЛИЧ КИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ но во ро ђен че та. Скри-

нинг на фе нил ке то ну ри ју и ста тус Т3/Т4

12. АЛЕР ГО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји бо ле сти пре о се тљи во сти. 
Об зи ром на иму но ло шке ме ха ни зме ко ји се на ла зе у осно ви ових 
обо ље ња, спе ци ја ли зант се уз мен то ра об у ча ва за из во ђе ње од го-
ва ра ју ћих те сто ва, њи хо во ту ма че ње, по ста вља ње ди јаг но зе и да-
ва ње од го ва ра ју ће те ра пи је уз пра ће ње ста ња па ци јен та.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих про це ду ра, 
ин тер пре та ци ју и ева лу а ци ју до би је них ре зул та та:

 – ко жни те сто ви ра не пре о се тљи во сти
 – од ре ђи ва ње укуп ног и спе ци фич ног IgE in vitro
 – од ре ђи ва ње хи ста ми на и дру гих ме ди ја то ра ра не фа зе пре-

о се тљи во сти ти па I у те ле сним теч но сти ма и in vitro

 – ко жни те сто ви ка сне пре о се тљи во сти (Patch те сти ра ње)
 – Ри но про во ка тив ни и брон хо про во ка тив ни те сто ви
 – Алер ген спе ци фич на иму но те ра пи ја
 – In vivo до зно про во ка тив ни те сто ви пре о се тљи во сти на ле-

ко ве
 – In vivo те сто ви за ди јаг но зи фи зич ке и ауто и му не ур ти ка-

ри је
 – ка рак те ри за ци ју ће ли ја на зал ног се кре та.

13. РЕ У МА ТО ЛО ГИ ЈА (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не-
зи, ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји обо ље ња ло ко мо тор ног 
си сте ма, ва ску лар ног си сте ма, и у нај ши рем сми слу, си стем ских 
ком плек сних обо ље ња. Ка ко је ети о ло ги ја ових обо ље ња углав-
ном иму но ло шка, ла бо ра то риј ске иму но ло шке тех ни ке су ов де од 
нај ве ћег зна ча ја у по ста вља њу ди јаг но зе, ис кљу чи ва њу ди фе рен-
ци јал но ди јаг но стич ки слич них ста ња, и пра ће њу ефи ка сно сти и 
аде кват но сти од бра не те ра пи је. Рад са мен то ром у ам бу лан ти и на 
оде ље њу омо гу ћа ва сти ца ње зна ња и ис ку ства о из бо ру по треб них 
ла бо ра то риј ских ана ли за као и њи хо во пра вил но ту ма че ње у скла-
ду са кли нич ком сли ком па ци јен та ди ге стив ног трак та.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње имун ских ком плек са у те ле сним 
теч но сти ма и тки ви ма

 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње кри о гло бу ли на
 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње ре у ма то ид них фак то ра и дру гих 

мар ке ра ре у ма то ид ног ар три ти са
 – ана ли за си но ви јал не теч но сти
 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње по је ди них ком по нен ти и ак тив но-

сти ком пле мен та
 – де тек ци ја и од ре ђи ва ње ан ти ну кле ар них ан ти те ла и ан ти 

DNK ан ти те ла при ме но, флу о ре сцент не ми кро ско пи је или ен зим-
ских иму но те сто ва

14. ИН ФЕК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ (1 ме сец)

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји ин фек тив них обо ље ња. Спе-
ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о:

 – ин фек ци ја ма ко је до во де до на стан ка се кун дар них иму но-
де фи ци јен ци ја и то: ви ру сним ин фек ци ја ма (ин фек тив на мо но ну-
кле о за, хе па ти тис А, B и C, CMV) и па ра зи тар ним ин фек ци ја ма 
(ток со пла змо за, лајш ма ни о за),

 – по стин фек циј ским бо ле сти ма са ауто и мун ском ге не зом 
(хро нич ни ак тив ни хе па ти тис, пост вак ци нал ни ен це фа ло ми је ли тис,

 – ин фек ци ја ма ко је не по сред но оште ћу ју имун ски си стем 
(AIDS)

 – при ме ни иму но про фи лак се (ак тив на и па сив на)
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-

зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
 – до ка зи ва ње и од ре ђи ва ње ну кле ин ских ки се ли на и ан ти ге-

на ин фек тив них аге на са
 – до ка зи ва ње ан ти те ла на ин фек тив не аген се

38. Иму но ло ги ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је
Циљ спе ци ја ли за ци је из иму но ло ги је је сти ца ње зна ња и ве-

шти на ко је ле ка ра-иму но ло га оспо со бља ва ју да у бли ској и кон ти-
ну и ра ној са рад њи са кли ни ча ри ма ра зних спе ци јал но сти оба вља 
сле де ће ду жно сти:

 – ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња за сле де ће бо ле сти и ста ња: 
иму но де фи ци јен ци је, ауто и мун ске бо ле сти, алер гиј ске бо ле сти, 
лим фо про ли фе ра тив не бо ле сти, тран сплан та ци ју и те ра пиј ску 
иму но мо ду ла ци ју;

 – ева лу а ци ја и ви со ко струч на ин тер пре та ци ја ре зул та та иму-
но ло шких ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, ква ли фи ко ва но и ра ци о-
нал но ко ри шће ње ме то да ис пи ти ва ња за од го ва ра ју ће бо ле сти као 
и обез бе ђи ва ње ква ли те та и стан дар ди за ци је ла бо ра то риј ских ис-
пи ти ва ња;

 – уса вр ша ва ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих иму но ло шких 
ди јаг но стич ких и те ра пиј ских ме то да;



 – са рад ња са ле ка ри ма ра зних спе ци јал но сти у ди јаг но зи и 
про це ни ак тив но сти и то ка бо ле сти по сре до ва них имун ским ме-
ха ни зми ма, укљу чу ју ћи тран сплан та ци ју тки ва и ор га на, као и у 
спро во ђе њу иму но те ра пи је и иму ни за ци је;

 – ди се ми на ци ја но вих са зна ња из иму но ло ги је у пе да го шком 
про це су у до ди плом ској и по сле ди плом ској на ста ви као и кроз ор-
га ни зо ва ње ра зних об ли ка кон ти ну и ра не еду ка ци је; пла ни ра ње и 
из во ђе ње струч них про је ка та, као и пру жа ње струч не по мо ћи у 
од го ва ра ју ћим про јек ти ма дру гих ауто ра.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је
Спе ци ја ли за ци ја из иму но ло ги је тра је 3 (три) го ди не.Сти чу 

се те о риј ска и прак тич на зна ња из иму но ло ги је. Сва ки ле кар на 
спе ци ја ли за ци ји има глав ног мен то ра ко ји пра ти ток ње го ве спе-
ци ја ли за ци је. За над зор над из во ђе њем по је ди них ве шти на од го-
вор ни су не по сред ни мен то ри ве шти на. 

Осно ве спе ци ја ли за ци је
Спе ци ја ли за ци ја је обра зов ни про цес то ком ко јег ле кар сти-

че те о риј ско и прак тич но зна ње и ис ку ства из обла сти иму но ло ги је. 
По што иму но ло ги ја про жи ма го то во све обла сти ме ди ци не, сти ца ње 
це ло ви тог по зна ва ња ове ди сци пли не зах те ва по себ ну и си сте мат ску 
еду ка ци ју ко ја се не мо же по сти ћи до пун ском еду ка ци јом у окви ру 
дру гих спе ци јал но сти. Ме то де иму но ло шке ин тер вен ци је у ди јаг-
но сти ци и ле че њу бо ле сти је су и би ће све сло же ни ји; ра ци о нал но 
ко ри шће ње и аде кват на ин тер пре та ци ја ре зул та та ди јаг но стич ких 
по сту па ка, а по себ но прак тич на при ме на иму но мо ду ла ци је зах те ва 
спе ци фич на зна ња и уме ћа ко ја ле ка ри у окви ру дру гих кли нич ких и 
ла бо ра то риј ских спе ци јал но сти не сти чу, па се сто га мо ра ју осла ња ти 
на ви со ко струч ну по моћ по себ но об у че ног спе ци ја ли сте иму но ло га.

Про ве ра зна ња
За вре ме спе ци ја ли за ци је кон ти ну и ра но се про ве ра ва успе-

шност струч ног обра зо ва ња ле ка ра и мен то ри не по сред но и по-
сред но над зи ру све про це се сти ца ња зна ња.

Пра те се ре зул та ти ве шти на ко је је спе ци ја ли зант ду жан са мо-
стал но да оба ви или да у њи ма уче ству је. По за вр шет ку сва ке струч-
не це ли не спе ци ја ли за ци је по ла же се од го ва ра ју ћи ко ло кви јум.

У то ку спе ци ја ли стич ког ста жа по за вр шет ку сва ке струч не 
обла сти по ла же се 6 ко ло кви ју ма:

1. Иму но ло шки ла бо ра то риј ски ме то ди
2. Алер го ло ги ја
3. Ре у ма то ло ги ја
4. Хе ма то ло ги ја
5. Не фро ло ги ја
6. Не у ро ло ги ја

Ин сти ту ци је и усло ви за оба вља ње спе ци ја ли стич ког ста жа

Обу ка спе ци ја ли за на та се оба вља у ин сти ту ци ји или гру пи 
ин сти ту ци ја ко је има ју мо гућ ност за из во ђе ње це лог про гра ма 
еду ка ци је. То под ра зу ме ва пре све га обу ку у ор га ни зо ва ним, спе-
ци ја ли зо ва ним иму но ло шким ла бо ра то ри ја ма у ве ћим здрав стве-
ним цен три ма, у ко ји ма је обез бе ђен ну жан ре пер то ар иму но ло-
шких тех ни ка и ме то да, њи хо во ква ли тет но и стан дар ди зо ва но 
из во ђе ње, ра ци о нал но ко ри шће ње и ква ли фи ко ва на ева лу а ци ја 
иму но ло шких те сто ва. Ове уста но ве мо ра ју та ко ђе да обез бе де 
еду ка ци ју о при ме ни са вре ме них иму но ло шких са зна ња у ди јаг-
но сти ци, те ра пи ји и пра ће њу бо ле сни ка са иму но де фи ци јен ци ја-
ма, ауито и мун ским, алер гиј ским и лим фо про ли фе ра тив ним бо ле-
сти ма, као и код тран сплан та ци је тки ва и ор га на.

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Спе ци ја ли за ци ја из иму но ло ги је тра је 3 го ди не. Она об у хва-
та две фа зе од ко јих сва ка тра је 18 ме се ци.

Са др жај про гра ма фа зе А – 18 ме се ци

Садржај програма

Обра зов ни про грам то ком ових осам на ест ме се ци спе ци ја-
ли за ци је тре ба да обез бе ди спе ци ја ли зан ту сти ца ње те о риј ских 
зна ња из ба зич не иму но ло ги је ко је об у хва та ју сле де ће обла сти: 
мо ле ку лар ни и це лу лар ни ме ха ни зми имун ског од го во ра и ње го ва 
ре гу ла ци ја, иму но де фи ци јен ци је, ин фек циј ска, тран сплан та циј ска 
и ту мор ска иму но ло ги ја, спе ци јал на иму но па то ло ги ја са прин ци-
пи ма иму но ди јаг но зе и иму но те ра пи је.

У овој фа зи ле кар на спе ци ја ли за ци ји оспо со бља ва се за из-
во ђе ње ла бо ра то риј ских ме то да и ве шти на и то:

пра вље њу рас тво ра, пу фе ра и ме ди ју ма за кул ти ва ци ју ће ли ја
сте ри ли за ци ји рас тво ра, ин стру ме на та, ста кла и пла сти ке
узи ма њу, тран спор ту, об ра ди, чу ва њу и од ла га њу кр ви и дру-

гих би о ло шких узо ра ка
се па ра ци ји пла зме  – се ру ма
ус по ста вља њу и суп кул ти ва ци ји ће ли ја in vitro
Спе ци ја ли зант овла да ва из во ђе њем сле де ћих ве шти на:
Иму но а глу ти на ци ја
Од ре ђи ва ње ак тив но сти ком пле мен та
Од ре ђи ва ње имун ских ком плек са
Од ре ђи ва ње при су ства, са ста ва и кон цен тра ци је кри о гло бу ли на
Иму но ди фу зи ја
Иму но е лек тро фо ре за
Не фе ло ме три ја/Тур би ди ме три ја
Елек тро и му но ди фу зи ја
Ра ди о и му но е сеј
EIA те сто ви
Ди рект на и ин ди рект на иму но флу о ре сцен ци ја
Кван ти ти ра ње ле у ко ци та у ко мо ри, на раз ма зи ма и про точ-

ном ци то флу о ри ме три јом
Се па ра ци ја ле у ко ци та на гу стин ском гра ди јен ту и на осно ву 

по вр шин ских мар ке ра
Ак ти ва ци ја ле у ко ци та ми то ге ни ма, су пер ан ти ге ни ма, ан ти ге-

ни ма, ало ан ти ге ни ма и естри ма фор бо ла
Од ре ђи ва ње про ли фе ра тив ног од го во ра
Од ре ђи ва ње ци то ток сич ног од го во ра
Од ре ђи ва ње про дук ци је ци то ки на
Од ре ђи ва ње апоп то зе, не кро зе и фа за ће лиј ског ци клу са
Ис пи ти ва ње функ ци је не у тро фи ла и ма кро фа га
Ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти на кон иму ни за ци је и на 

„re call” ан ти ге не
Од ре ђи ва ње крв них гру па
Ди рект ни и ин ди рект ни Co ombs-ов тест
Од ре ђи ва ње ин хи би то ра ко а гу ла ци је
Ко жне про бе ра не пре о се тљи во сти
Од ре ђи ва ње укуп них и спе ци фич них IgE ан ти те ла in vitro
Ри но про во ка тив ни и брон хо про во ка тив ни те сто ви
Ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти
Алер ген спе ци фич на иму но те ра пи ја
In vivo до зно про во ка тив ни те сто ви пре о се тљи во сти на ле ко ве
In vivo те сто ви за ди јаг но зи фи зич ке и ауто и мун ске ур ти ка ри је
HLA ти пи за ци ја
Изо ла ци ја ну кле ин ских ки се ли на
Ре стрик ци о на ди ге сти ја, елек тро фо ре за и бло ти ра ње ну кле-

ин ских ки се ли на
PCR и RT-PCR
We stern блот
У овој фа зи спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант усва ја зна ња о:
прав ној ре гу ла ти ви ре ле вант ној за рад ла бо ра то ри је
тех нич ким ка рак те ри сти ка ма ла бо ра то риј ске опре ме
ме ди цин ски ре ле вант ним ба за ма по да та ка и њи хо вом ко ри-

шће њу
До бра ла бо ра то риј ска прак са (GLP) и ње на при ме на

Са др жај про гра ма фа зе Б – 18 ме се ци

То ком за вр шних ових осам на ест ме се ци спе ци ја ли за ци је 
спе ци ја ли зант на ба зи прет ход но сте че них зна ња и ве шти на сти-
че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, ла бо ра то риј ској ди јаг но зи 
и те ра пи ји бо ле сти у ко ји ма имун ски ме ха ни зми има ју зна чај ну 
уло гу.

1. Лабораторијска дијагноза и терапија имунски посредованих
болести из области интерне медицине – 9 месеци

А. Ре у ма то ло ги ја  – 2 ме се ца

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

ре у мат ске бо ле сти (ре у ма то ид ни ар три тис, ју ве нил ни ар три тис, 
си стем ски ери тем ски лу пус, си стем ска бо лест ве зив ног тки ва, дер ма-
то ми о зи тис, по ли ми о зи тис, си стем ска скле ро за, Sjögren-ов син дром),



ва ску ли ти си раз ли чи те ети о ло ги је (po li ar te ri tis no do sa, We ge-
ner-ова гра ну ло ма то за, кри о гло бу ли не ми је),

Beh cet-ов син дром, ан ки ло зи ра ју ћи спон ди ли тис, Re i ter-ов 
син дром, псо ри ја зни ар три тис, ре у мат ска гро зни ца, лајм ска бо лест.

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

де тек ци ја и од ре ђи ва ње имун ских ком плек са у те ле сним теч-
но сти ма и тки ви ма

де тек ци ја и од ре ђи ва ње кри о гло бу ли на
де тек ци ја и од ре ђи ва ње ре у ма то ид них фак то ра и дру гих мар-

ке ра ре у ма то ид ног ар три ти са
ана ли за си но ви јал не теч но сти
де тек ци ја и од ре ђи ва ње по је ди них ком по нен ти и ак тив но сти 

ком пле мен та
де тек ци ја и од ре ђи ва ње ан ти ну кле ар них ан ти те ла и ан ти 

ДНК ан ти те ла при ме но, флу о ре сцент не ми кро ско пи је или ен зим-
ских иму но те сто ва

из во ђе ње и ту ма че ње лу пус банд те ста (LBT)

Б. Хе ма то ло ги ја 1 ме сец

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

дис кра зи је пла зма ће ли ја (мул ти пли ми је лом, Wal den strom-
ова ма кро гло бу ли не ми ја, пла змо ци том, бо ле сти те шког и ла ког 
лан ца, бе ниг на мо но клон ска га ма па ти ја)

акут не и хро нич не лим фо цит не и ми је ло ид не ле у ке ми је
лим фо ми (Hod gkin и non-Hod gkin),
имун ски по сре до ва не ане ми је, не у тро пе ни је и тром бо ци то-

пе ни је,
имун ски по сре до ва ни по ре ме ћа ји ко а гу ла ци је.
ами ло и до за,
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-

зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка мо но клон ских га ма па ти ја 

(елек тро фо ре за, иму но е лек тро фо ре за, од ре ђи ва ње укуп них иму-
но гло бу ли на)

иму но фе но ти пи за ци ја ће ли ја пе ри фер не кр ви, кост не ср жи 
или лим фног чво ра при ме ном флу о ре сцент не ми кро ско пи је и ци-
то фло у ри ме три је или APA AP ме то дом

де тек ци ја и од ре ђи ва ње ан ти те ла пре ма ери тро ци ти ма, не у-
тро фи ли ма и тром бо ци ти ма

де тек ци ја кло нал но сти ме то да ма хи бри ди за ци је или ам пли-
фи ка ци је ну кле ин ских ки се ли на и пра ће ње ми ни мал не ре зи ду ал-
не бо ле сти

В. Алер го ло ги ја 3 ме се ца

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

алер гиј ске бо ле сти (алер гиј ски ри ни тис, ана фи ла тич ка ре ак-
ци ја, ур ти ка ри ја, ан ги о е дем, алер гиј ске га стро ен те ро па ти је, се рум-
ска бо лест, алер ги је иза зва не ле ко ви ма, хра ном, ује дом ин се ка та),

пре о се тљи во сти на кон тра сна сред ства, ле ко ве и ане сте ти ке.
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих про це ду ра, 

ин тер пре та ци ју и ева лу а ци ју до би је них ре зул та та:
ко жни те сто ви ра не пре о се тљи во сти
од ре ђи ва ње укуп ног и спе ци фич ног IgE in vitro
од ре ђи ва ње хи ста ми на и дру гих ме ди ја то ра ра не пре о се тљи-

во сти I ти па у те ле сним теч но сти ма и in vitro
ко жни те сто ви ка сне пре о се тљи во сти (Patch те сти ра ње)
Ри но про во ка тив ни и брон хо про во ка тив ни те сто ви,
Алер ген спе ци фич на иму но те ра пи ја
In vivo до зно про во ка тив ни те сто ви пре о се тљи во сти на ле-

ко ве
In vivo те сто ви за ди јаг но зи фи зич ке и ауто и му не ур ти ка ри је
ка рак те ри за ци ју ће ли ја на зал ног се кре та.

Г. Ен до кри но ло ги ја  – 15 да на

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

ор ган-спе ци фич на ауто и мун ска ен до кри на обо ље ња (хро нич-
ни ти ре о и ди тис, при мар ни мик се дем, Has hi mo to-ов ти ре о и ди тис, 

Gra ves-ова бо лест, ти ре о га стрич на бо лест, хро нич на адре но кор ти-
кал на ин су фи ци јен ци ја, пер ни ци о зна ане ми ја, ди а бе тес мел ли тус 
тип I, по ли ен до кри но па ти је) .

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих ла бо ра то риј-
ских про це ду ра и ин тер пре та ци ју ре зул та та

де тек ци ја и од ре ђи ва ње ауто и мун ских ан ти те ла у те ле сним 
теч но сти ма и тки ви ма

Д. Не фро ло ги ја  – 1 ме сец

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

гло ме ру ло не фри ти са (Син дром Go od pa stu re, про ли фе ра тив-
ни, ме зан ги о про ли фе ра тив ни, мем бра но зни)

ту бу ло ин тер сти циј ских не фри ти са (иза зва них ан ти те ли ма 
пре ма ба зал ној мем бра ни, иза зва них имун ским ком плек си ма)

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

де тек ци ја и од ре ђи ва ње ан ти те ла и иму но ком плек са у тки ву 
бу бре га иму но флу о ре сцент ним и иму по пе рок си да зним тех ни ка ма,

Ђ. Пул мо ло ги ја  – 15 да на

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

брон хи јал на аст ма, хи пер сен зи тив ни пе ну мо ни тис, аспер ги-
ло за, сар ко и до за, син дром Go od pa stu re

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

ка рак те ри за ци ју ће ли ја и уоб ли че них еле ме на та брон хи јал-
ног ал ве о лар ног ла ва та (БАЛ)

Е. Га стро ен те ро ло ги ја  – 15 да на

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

алер гиј ске га стро ен те ро па ти је, ре ку рент не аф то зне ул це ра-
ци је, хро нич ни атро фич ни га стри тис, пер ни ци о зна ане ми ја, це ли-
ја ки ја, Chron-ова бо лест, ул це ро зни ко ли тис, хе па ти тис В и С, хро-
нич ни ак тив ни хе па ти тис, при мар на би ли јар на ци ро за

Ж. Кар ди о ло ги ја 15 да на

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

Dres sler-ов син дром, акут на ре у мат ска гро зни ца, ауто и мун-
ски ми о кар ди тис

Ла бо ра то риј ска ди јаг но за и те ра пи ја иму но де фи ци јент них 
ста ња и имун ски по сре до ва них бо ле сти из обла сти. ПЕ ДИ ЈА ТРИ-
ЈЕ 1 ме сец

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

Иму но де фи ци јен ци је са по ре ме ћа јем про дук ци је ан ти те ла 
(ага ма гло бу ли не ми ја са Х-ве за ним ти пом на сле ђи ва ња, ага ма гло-
бу ли не ми ја са ауто сом но-ре це сив ним ти пом на сле ђи ва ња, хи по-
га ма гло бу ли не ми ја са ра зно ли ким по чет ком, де фи цит пот кла са 
се рум ског IgG, про ла зна хи по га ма гло бу ли не ми ја одој че та, се лек-
тив на IgA де фи ци јен ци ја) 

Иму но де фи ци јен ци је са по ре ме ћа јем ће лиј ског иму ни те та/
ком би но ва не иму но де фи ци јен ци је (те шка ком би но ва на иму но де-
фи ци јен ци ја, Omen nov син дром, хро нич на му ко ку та на кан ди ди ја-
за, атак си ја-те лан ги ек та зи ја, Wi skott-Al drich син дром, хи пер IgM 
син дром)

Иму но де фи ци јен ци је са по ре ме ћа јем фа го цит не функ ци је 
(хро нич на гра ну ло ма то зна бо лест де фи цит ад хе зи о них мо ле ку ла 
ле у ко ци та, Che di ak-Hi gas hi син дром, хи пер IgE син дром,

Де фи ци јен ци је ком пле мен та
се кун дар не иму но де фи ци јен ци је (пе ди ја триј ске ХИВ ин фек-

ци је, код при ме не иму но су пре сив них ле ко ва, код тра у ме/опе ко ти-
на, код хе ма то-он ко ло шких бо ле сни ка, код ауто и мун ских бо ле сти, 
код бо ле сни ка са спле нек то ми јом или аспле ни јом)

ато пиј ске и ауто и мун ске бо ле сти де тињ ства: (ато пиј ски дер-
ма ти тис, алер гиј ски ри ни тис, ре у мат ске бо ле сти код де це, ју ве-
нил ни иди о пат ски ар три тис, си стем ски лу пус)



Упо зна је се са при ме ном те ра пи је ин тра вен ским иму но гло бу-
ли ном, осно ва ма тран сплан та циј ске иму но ло ги је у пе ди ја триј ских 
бо ле сни ка, као и не же ље ним ре ак ци ја ма по сле ру тин ских иму ни-
за ци ја у де тињ ству.

Спе ци ја ли зант се упо зна је и об у ча ва за из во ђе ње сле де ћих 
ла бо ра то риј ских ме то да, као и за пра вил но ту ма че ње па ра ме та ра 
це лу лар не и ху мо рал не иму но сти у де тињ ству:

 – ко жне про бе ка сне пре о се тљи во сти,
 – про ли фе ра циј ски од го вор лим фо ци та на сти му ла ци ју ми то-

ге ни ма и ан ти ге ни ма,
 – фе но ти пи за ци ја лим фо ци та пе ри фер не кр ви,
 – од ре ђи ва ње кон цен тра ци ја ком по нен ти ком пле мен та/ак-

тив но сти ком пле мен та,
 – од ре ђи ва ње кон цен тра ци ја се рум ских иму но гло бу ли на спе-

ци фич них иму но гло бу ли на на кон вак ци на ци је,
 – од ре ђи ва ње ави ди те та спе ци фич них ан ти те ла,
 – од ре ђи ва ње фа го цит не функ ци је,
 – елек тро фо ре за про те и на,
 – ла бо ра то риј ско пра ће ње суп сти ту ци о не те ра пи је иму но гло-

бу ли ном,
 – ис пи ти ва ње ра не пре о се тљи во сти на ин ха ла ци о не и/или 

ну три тив не алер ге не.
3. Имун ски аспек ти ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈЕ ТКИ ВА И ОР ГА-

НА 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о:
 – тран сплан та ци ји бу бре га и дру гих ор га на и тки ва као и ма-

тич не ће ли је хе ма то по е зе (ин ди ка ци је за тран сплан та ци ју, се лек-
ци ја да ва о ца, иму но ло шка про це на при ма о ца и да ва о ца),

 – при ме ни иму но су пре сив не те ра пи је и ње ним ком пли ка ци ја ма 
 – од ба ци ва њу ка ле ма и бо ле сти ка ле ма про тив до ма ћи на.
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње ин тер пре та цу ју ре зул-

та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
 – од ре ђи ва ње ан ти ге на глав ног хи сто ком па ти бил ног ком плек са,
 – ме ша на кул ту ра лим фо ци та,
 – из во ђе ње уна кр сне ре ак ци је,
 – пре чи шћа ва ње ма тич них ће ли ја хе ма то по е зе.
4. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за, иму но про фи лак са и те ра пи ја 

ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ 1 ме сец
Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о:
 – ин фек ци ја ма ко је до во де до на стан ка се кун дар них иму но-

де фи ци јен ци ја и то: ви ру сним ин фек ци ја ма (ин фек тив на мо но ну-
кле о за, хе па ти тис А, В и С, CMV) и па ра зи тар ним ин фек ци ја ма 
(ток со пла змо за, лајш ма ни о за),

 – по стин фек циј ским бо ле сти ма са ауто и мун ском ге не зом 
(хро нич ни ак тив ни хе па ти тис, пост вак ци нал ни ен це фа ло ми је ли тис,

 – ин фек ци ја ма ко је не по сред но оште ћу ју имун ски си стем 
(AIDS)

 – при ме ни иму но про фи лак се (ак тив на и па сив на).
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-

зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
 – до ка зи ва ње и од ре ђи ва ње ну кле ин ских ки се ли на и ан ти ге-

на ин фек тив них аге на са, 
 – до ка зи ва ње ан ти те ла на ин фек тив не аген се.
5. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за и иму но те ра пи ја МА ЛИГ НИХ 

БО ЛЕ СТИ 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о ла бо ра то риј-

ској ди јаг но зи и иму но те ра пи ји ма лиг них бо ле сти и то:
 – иму но ло шка осно ва и оправ да ност при ме не иму но те ра пи је 

код ма лиг них бо ле сти (ин ди ка ци је, ефек ти при ме не),
 – ви до ви иму но те ра пи је (спе ци фич на, не спе ци фич на, си-

стем ска, ло кал на, ак тив на, па сив на), тех ни ке при ме не, до зе,
 – вр сте мо ди фи ка то ра би о ло шке ре ак ци је (ор ган ски адју ван-

си, син тет ски адју ван си, ци то ки ни, мо но клон ска ан ти те ла),
 – ева лу а ци ја па ра не о пла стич ких син дро ма.
Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-

зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:
 – де тек ци ја ту мор ских мар ке ра и ауто ан ти те ла у ту мо ру, тки-

ви ма не за хва ће ним ту мо ром и цир ку ла ци ји,
 – от кри ва ње ми кро ме та ста за in vi vo при ме ном обе ле же них 

мо но клон ских ан ти те ла,
 – од ре ђи ва ње спе ци фич не и не спе ци фич не ци то ток сич не ак-

тив но сти (ци то ток сич ни Т лим фо ци ти, NK ће ли је, LAK ће ли је),
 –, од ре ђи ва ње имун ских по ре ме ћа ја код раз ли чи тих нео пла-

зи ја, и њи хо ва прог но за, про це не ефе ка та по је ди них иму но мо ди-
фи ка то ра in vitro и in vivo.

Ана ли за ће лиј ског ци клу са и па ра ме та ра апоп то зе и не кро зе 
ме то да ма про точ не ци то флу о ри ме три је или ана ли зом екс пре си је 
спе ци фич них iРNK.

6. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за и те ра пи ја имун ски по сре до ва-
них бо ле сти из обла сти ДЕР МА ТО ЛО ГИ ЈЕ 1 ме сец

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

 – алер гиј ске бо ле сти са ко жним ма ни фе ста ци ја ма (атоп ски 
дер ма ти тис, кон такт ни дер ма ти тис, ек це ми),

 – ауто и мун ске бу ло зне бо ле сти (Pem fi gus vul ga ris, бу ло зни 
пем фи го ид, Der ma ti tis her pe ti for mis, ли не ар на IgA бо лест),

 – ко жне ма ни фе ста ци је ауто и мун ских си стем ских бо ле сти, 
псо ри ја зе, не у тро фил не дер ма то зе.

7. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за и те ра пи ја имун ски по сре до ва-
них бо ле сти из обла сти НЕ У РО ЛО ГИ ЈЕ 2 ме се ца

Спе ци ја ли зант сти че спе ци ја ли стич ко зна ње о па то ге не зи, 
ла бо ра то риј ској ди јаг но зи и те ра пи ји сле де ћих бо ле сти:

Ауто и мун ске де ми је ли ни зи ра ју ће бо ле сти (мул ти пла скле ро-
за, акут ни ди се ми но ва ни ен це фа ло ми је ли тис, акут ни и иди о пат-
ски по ли не у ри тис)

Myast he nia gra vis, Син дром Eaton-Lam bert, SSPE, Су ба кут не 
спон ги о форм не ен це фа ло па ти је

Спе ци ја ли зант се об у ча ва за из во ђе ње и ин тер пре та ци ју ре-
зул та та сле де ћих ла бо ра то риј ских про це ду ра:

Од ре ђи ва ње оли го кло нал но сти иму но гло бу ли на у це ре бро-
спи нал ном ли кво ру

39. Хи ги је на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Циљ спе ци ја ли за ци је је сте да омо гу ћи ле ка ри ма спе ци ја ли-
сти ма да стек ну од го ва ра ју ћа зна ња и ис ку ство у обла сти ма ко је 
из у ча ва хи ги је на, као и да овла да ју од го ва ра ју ћим ве шти на ма из 
сва ке по је ди не обла сти.

Про грам спе ци ја ли за ци је

I година

Те о рет ска на ста ва из:
Хи ги је не 8 5 ме се ци
Епи де ми о ло ги је 2 0 ме се ца
Со ци јал на ме ди ци на 1 0 ме сец
Ме ди цин ска ин фор ма ти ка 0 5 ме се ци
Укуп но: 12 ме се ци

II година

Прак тич на на ста ва из:
Хи ги је не 9 0 ме се ци
Епи де ми о ло ги је 2 0 ме се ца
Со ци јал не ме ди ци не 1 0 ме сец
Укуп но: 12 ме се ци

III година

Прак тич на на ста ва и са вла да ва ње ве шти на:
Хи ги је на 9 0 ме се ци
Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да 3 0 ме се ци
Укуп но: 12 ме се ца

Про ве ра зна ња

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње сле де ћих ко ло кви ју ма:

1. Оп шта и ко му нал на хи ги је на са здрав стве ном еко ло ги јом
2. Хи ги је на ра да
3. Хи ги је на ис хра не
4. Школ ска хи ги је на



5. Мен тал на хи ги је на
6. Хи ги је на спор та и фи зич ке кул ту ре
7. Хи ги је на у ван ред ним си ту а ци ја ма
8. Са ни тар на хи ги је на
9. Епи де ми о ло ги ја
10. Со ци јал на ме ди ци на

ОБЛА СТИ ПРЕД МЕ ТА ХИ ГИ ЈЕ НЕ

ВРЕМЕ И РЕДОСЛЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Област

Те о риј ска  
на ста ва Прак тич на на ста ва

Вре ме тра ја ња на ста ве
у  

ме се ци ма
у  

ме се ци ма
у  

да ни ма
Го ди на спе ци ја ли за ци је I I, III, IV II
Ко му нал на хи ги је на 2 0 8 0 80
Хи ги је на ра да 1 0 4 0 40
Хи ги је на ис хра не 1 5 6 0 60
Са ни тар на хи ги је на 0 5 2 5 25
Школ ска хи ги је на 0 25 2 5 25
Мен тал на хи ги је на 0 25 2 0 20
Хи ги је на те ле сног вас пи та ња 0 25 1 0 10
Хи ги је на у ван ред ним си ту а ци ја ма 0 25 1 0 10
Укуп но 6 0 27 0 270
Се ми на ри, кон сул та ци је, ко ло кви ју ми 2 5   
Укуп но 8 5   

Програм специјализације по областима и вештинама

Област: (КХ) Ко му нал на хи ги је на-све ве шти не су из ра же не 
у са ти ма

Ве шти на: (1) Ме ре ње и оце на аеро за га ђе ња ме то дом се ди-
мен та ци је и да ва ње пред ло га ме ра

Из во ди: 96 Оста ло: 40
Ве шти на: (2) Ме ре ње и оце на за га ђу ју ћих хе миј ских ма те ри-

ја ими си је и пред лог ме ра
Из во ди: 96 Оста ло: 40
Ве шти на: (3) Ме ре ње и оце на за га ђу ју ћих хе миј ских ма те ри-

ја еми си је и пред лог ме ра
Из во ди: 56 Оста ло: 32
Ве шти на: (4) Пра ће ње ути ца ја за га ђе ног ва зду ха на здра вље 

љу ди
Из во ди: 48
Ве шти на: (5) Ме ре ње и фре квент на ана ли за ни воа зву ка у 

жи вот ној сре ди /ули ца, стан/ и да ва ње пред ло га ме ра
Из во ди: 80
Ве шти на: (6) Пра ће ње ути ца ја штет ног де ло ва ња бу ке на 

здра вље љу ди
Из во ди: 48
Ве шти на: (7) Ме ре ње и оце на јо ни за ци је ва зду ха и пред лог ме ра
Из во ди: 40
Ве шти на: (8) Кон тро ла ква ли те та во де за пи ће и про це на /

узор ко ва ње, фи зич. хе миј ски, ми кро би о ло шки и ра ди о ло шки пре-
глед/са предл. ме ра

Из во ди: 96 Оста ло: 40
Ве шти на: (9) Кон тро ла ква ли те та от пад них во да и оце на /

узор ко ва ње,физ.хе миј ски, ми кро би о ло шки, ра ди о ло шки пре-
глед/,пред лог ме ра

Из во ди: 96 Оста ло: 40
Ве шти на: (10) Кон тро ла ква ли те та от пад них во да и оце на 

узор ко ва ње,фи зич ко-хе миј ски, ми кро би о ло шки, ра ди о ло шки пре-
глед, пред лог ме ра

Из во ди: 96 Оста ло: 40
Ве шти на: (11) По прав ка ква ли те та во да за пи ће раз ли чи тог 

по ре кла
Из во ди: 24
Ве шти на: (12) Кон тро ла укла ња ња от пад них ма те ри ја и да ва-

ње пред ло га ме ра
Из во ди: 40
Област: (ХР) Хи ги је на ра да-све ве шти не су из ра же не у са ти ма
Ве шти на: (1) Ме ре ње и оце на ми кро кли мат ских фак то ра у 

рад ној сре ди ни/ тем пе рат. вазд., вла жност, стру ја ње вазд., то плот-
но зра че ње/

Из во ди: 100

Ве шти на: (2) Ме ре ње и оце на при род ног и ве штач ког осве-
тље ња /фо то ме триј ска и ге о ме триј ске ме то де/

Из во ди: 100
Ве шти на: (3) Ме ре ње и оце на јо ни за ци је ва зду ха
Из во ди: 40
Ве шти на: (4) Ме ре ње и оце на за пра ше но сти ва зду ха / ко ни о-

ме триј ско и гра ви ме триј ско /
Из во ди: 60 Оста ло: 40
Ве шти на: (5) Ме ре ње и фре квент на ана ли за ни воа зву ка са 

оце ном
Из во ди: 100
Ве шти на: (6) Ме ре ње и оце на ви бра ци ја на рад ном ме сту
Из во ди: 50
Ве шти на: (7) Упо зна ва ње са тех но ло шким про це сом, узи ма-

ње узо ра ка ва зду ха и ана ли за га со ва и па ра
Из во ди: 100 Оста ло: 20
Ве шти на: (8) Оце на усло ва ра да са аспек та хе миј ских за га ђи-

ва ча ва зду ха
Из во ди: 32
Ве шти на: (9) Из ра да са ни тар но хи ги јен ске ка рак те ри сти ке 

пред у зе ћа и да ва ње пред ло га ме ра
Из во ди: 32
Ве шти на: (10) Ме ре ње и оце на ве штач ке вен ти ла ци је и да ва-

ње пред ло га ме ра
Из во ди: 32
Ве шти на: (11) Про ве ра при ме не од го ва ра ју ћих ме ра и сред-

ста ва за шти те на ра ду
Из во ди: 24
Област: (ХИ) Хи ги је на ис хра не-све ве шти не из ра же не су у 

са ти ма
Ве шти на: (1) Оце на са ни тар но-хи ги јен ског ста ња у објек ти-

ма за јав ну и дру штве ну ис хра ну
Из во ди: 50
Ве шти на: (2) Оце на са ни тар но хи ги јен ског ста ња у објек ти-

ма за про из вод њу и пре ра ду на мир ни ца
Из во ди: 50
Ве шти на: (3) Оце на са ни тар но хи ги јен ских усло ва у објек ти-

ма за про мет на мир ни ца
Из во ди: 30
Ве шти на: (4) Кон тро ла здрав стве не ис прав но сти на мир ни ца 

са про це ном здрав стве ног ри зи ка
Из во ди: 40 Оста ло: 24
Ве шти на: (5) Кон зу мо а на ли тич ке ме то де ис пи ти ва ња ис хра-

не-по ро дич не и дру штве не
Из во ди: 20 Оста ло: 20
Ве шти на: (6) Ис пи ти ва ње ис хра не ква ли та тив ном ме то дом-

ан ке ти ра њем: по ро дич на и ин ди ви ду ал на ан ке та
Из во ди: 100
Ве шти на: (7) Кон тро ла ис хра не об ра чу ном ма га цин ских ли-

ста и хе миј ском ана ли зом обро ка
Из во ди: 40 Оста ло: 24
Ве шти на: (8) Оце на енер гет ске и би о ло шке вред но сти обро ка
Из во ди: 80
Ве шти на: (9) Ан тро по ме триј ска ме ре ња и из ра чу на ва ње ин-

дек са ухра ње но сти
Из во ди: 50
Ве шти на: (10) Функ ци о нал на ис пи ти ва ња ста ња ухра ње но сти
Из во ди: 50
Ве шти на: (11) Про це на ста ња ухра ње но сти
Из во ди: 50
Ве шти на: (12) Пла ни ра ње ис хра не по је ди них ка те го ри ја 

здра вих љу ди
Из во ди: 100
Ве шти на: (13) Из ра да ин фор ма ци ја о јед ном ак ту ел ном про-

бле му из обла сти хи ги је не ис хра не
Из во ди: 8
Ве шти на: (14) Из ра да струч но-ме то до ло шког упут ства за рад 

на по је ди ним за да ци ма из обла сти хи ги је не ис хра не
Из во ди: 8
Област: (ШХ) Школ ска хи ги је на-све ве шти не су из ра же не у 

са ти ма
Ве шти на: (1) Оце на са ни тар но-хи ги јен ске ка рак те ри сти ке 

шко ле /учи о ни це, ка би не ти, свла чи о ни це, ку хи ња, са ни тар ни чвор/
Из во ди: 80



Ве шти на: (2) Са ни тар но-хи ги јен ске ка рак те ри сти ке школ-
ских обје ка та и ра ди о ни ца,ис пи ти ва ње усло ва ра да уче ни ка шко ла 
за КВ за ни ма ње

Из во ди: 32
Ве шти на: (3) Ис пи ти ва ње и оце на усло ва ра да у шко ли /ми-

кро кли мат ски фак то ри, осве тље ност, за пра ше ност, бу ка, ви бра ци је/
Из во ди: 60
Ве шти на: (4) Ис пи ти ва ње аде кват но сти учи ла и на ме шта ја
Из во ди: 40
Ве шти на: (5) Ис пи ти ва ње ре кви зи та за фи зич ко вас пи та ње
Из во ди: 20
Ве шти на: (6) Ре жим на ста ве
Из во ди: 8
Ве шти на: (7) Ана ли за ре жи ма на ста ве и тим ског ра да пе да-

го га и пси хо ло га
Из во ди: 8
Ве шти на: (8) Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је у на ста ви фи-

зич ког вас пи та ња
Из во ди: 8
Ве шти на: (9) Ана ли за мор би ди те та школ ске де це и омла ди не
Из во ди: 32
Ве шти на: (10) Да ва ње пред ло га пре вен тив них ме ра и ко хе-

рент ност у спро во ђе њу
Из во ди: 24
Ве шти на: (11) Из ра да ин фор ма ци ја о јед ном ак ту ел ном про-

бле му из обла сти школ ске хи ги је не
Из во ди: 10
Ве шти на: (12) Из ра да струч но-ме то до ло шког упут ства за рад 

на по је ди ним за да ци ма из обла сти школ ске хи ги је не
Из во ди: 10
Област: (МХ) Мен тал на хи ги је на-све ве шти не из ра же не су у 

са ти ма
Ве шти на: (1) Ме то до ло ги ја ра да са ве то ва ли шта за при мар ну 

и се кун дар ну пре вен ци ју
Из во ди: 70
Ве шти на: (2) Уло га тим ског ра да у ра ном от кри ва њу и пре-

вен ци ји мен тал них по ре ме ћа ја
Из во ди: 50
Ве шти на: (3) За шти та мен тал ног здра вља вул не ра бил них ка-

те го ри ја
Из во ди: 70
Ве шти на: (4) Основ не ме то де адап та ци је лич но сти у жи вот-

ној и рад ној сре ди ни
Из во ди: 50
Ве шти на: (5) Пре вен ци ја не у рот ских по ре ме ћа ја у рад ној 

сре ди ни
Из во ди: 60
Ве шти на: (6) Ме то де ре со ци ја ли за ци је лич но сти по сле раз-

ли чи тих ста ња
Из во ди: 40
Област: (СХ) Са ни тар на хи ги је на  – ве шти не из ра же не у са-

ти ма
Ве шти на: (1) Из во ђе ње и кон тро ла по ступ ка дез ин фек ци је и 

сте ри ли за ци је /фи зич ка, хе миј ска, би о ло шка/
Из во ди: 50
Ве шти на: (2) Из во ђе ње и кон тро ла по ступ ка дез ин сек ци је
Из во ди: 40
Ве шти на: (3) Из во ђе ње и кон тро ла по сту па ка де ра ти за ци је
Из во ди: 40
Ве шти на: (4) Бак те ри о ло шко ис пи ти ва ње ва зду ха у рад ној и 

ко му нал ној сре ди ни  – узи ма ње узо ра ка и про це на ква ли те та ва зду ха
Из во ди: 24
Ве шти на: (5) Узи ма ње бри се ва у ци љу кон тро ле ин тра хост-

пи тал них ин фек ци ја  – су ви бри се ви
Из во ди: 8
Ве шти на: (6) Оце на са ни тар но-хи ги јен ских усло ва у здрав-

стве ним уста но ва ма и да ва ње пред ло га ме ра
Из во ди: 10
Ве шти на: (7) Оце на са ни тар но-хи ги јен ског ста ња за од ре ђе-

но под руч је за је дан про блем из са ни тар не хи ги је не
Из во ди: 10
Ве шти на: (8) Струч ни над зор пре ма Пра вил ни ку
Из во ди: 10
Ве шти на: (9) Из ра да ин фор ма ци ја о јед ном ак ту ел ном про-

бле му из обла сти са ни тар не хи ги је не
Из во ди: 10

Ве шти на: (10) Из ра да струч но ме то до ло шког упут ства за рад 
на по је ди ним за да ци ма из обла сти са ни тар не хи ги је не

Из во ди: 10
Ве шти на: (5А) Узи ма ње бри се ва у ци љу кон тро ле ин тра хо-

спи тал них ин фек ци ја  – вла жни бри се ви
Из во ди: 8
Ве шти на: (5Б) Узи ма ње бри се ва у ци љу кон тро ле ин тра хо-

спи тал них ин фек ци ја  – пре се ја ва ње и оце на ста ња про сто ра
Из во ди: 24 Оста ло: 8
Област: (ВС) Хи ги је на у ван ред ним си ту а ци ја ма-ве шти не из-

ра же не у са ти
Ве шти на: (1) Упо зна ва ње са ме то да ма и ин стру мен ти ма за 

де тек ци ју и иден ти фи ка ци ју РХБ аге на са
Из во ди: 48
Ве шти на: (2) Упо зна ва ње са ме то да ма и опре мом за де кон та-

ми на ци ју код упо тре бе РХБ аге на са
Из во ди: 40
Ве шти на: (3) Ор га ни за ци ја пре вен ци је и от кла ња ње по сле ди-

ца еле мен тар них не зго да и уде са са ка та стро фал ним по сле ди ца ма
Из во ди: 40
Ве шти на: (4) Из ра да ин фор ма ци ја о ак ту ел ним про бле ми ма у 

вре ме ван ред них си ту а ци ја и да ва ње пред ло га ме ра
Из во ди: 32
Област: (ХС) Хи ги је на спор та и фи зич ке кул ту ре-ве шти не 

из ра же не у сат
Ве шти на: (1) Ис пи ти ва ње са ни тар но-хи ги јен ских ка рак те ри-

сти ка спорт ских обје ка та, пра те ћих про сто ри ја и ре кви зи та
Из во ди: 30
Ве шти на: (2) Ис пи ти ва ње и оце на усло ва ра да у спорт ским 

објек ти ма /ми кро кли ма, осве тље ност, бу ка, аеро за га ђе ње/
Из во ди: 30
Ве шти на: (3) Кон тро ла пре чи шћа ва ња во де у ба зе ни ма
Из во ди: 20
Ве шти на: (4) Ана ли за мор би ди те та и тра у ма ти зма спор ти ста 

и пред лог ме ра у тим ском ра ду
Из во ди: 20
Ве шти на: (5) Кон тро ла обје ка та за ко лек тив ну ис хра ну спор-

ти ста
Из во ди: 20
Ве шти на: (6) Пла ни ра ње ис хра не у од ре ђе ним спорт ским ди-

сци пли на ма
Из во ди: 50
Област: (СЦ) Со ци јал на ме ди ци на-ве шти не из ра же не у са ти ма
Ве шти на: (1) План ра да јед не слу жбе уну тар здрав стве них 

уста но ва
Из во ди: 70
Ве шти на: (2) Про це не здрав стве ног ста ња ста нов ни штва
Из во ди: 70
Ве шти на: (3) Пла ни ра ње здрав стве но-вас пит ног про гра ма 

или ак тив но сти
Из во ди: 70
Ве шти на: (4) Ева лу а ци ја здрав стве но-вас пит ног про гра ма 

или ак тив но сти
Из во ди: 70
Ве шти на: (5) Про це на ква ли те та ра да јед не или ви ше здрав-

стве них уста но ва
Из во ди: 70
Област: (ЕП) Епи де ми о ло ги ја  – ве шти не из ра же не у са ти ма
Ве шти на: (1) Епи де ми о ло шки над зор по је ди них уста но ва /

вр ти ћа, шко ла, бол ни ца/
Из во ди: 160
Ве шти на: (2) Вак ци на ци ја /оба ве зна и по епи де ми о ло шким 

ин ди ка ци ја ма/
Гле да: 50 Из во ди: 30x
Ве шти на: (3) Су зби ја ње епи де ми ја /при ме на епи де ми о ло шке 

ан ке те, об ра да по да та ка, пред лог ме ра су зби ја ња епи де ми ја/
Аси сти ра: 120

40. Епи де ми о ло ги ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Епи де ми о лог је те о риј ски и прак тич но оспо со бљен за са-
мо стал но при ку пља ње, ана ли зу и ту ма че ње по да та ка о здра вљу, 



про це њи ва њу здрав стве ног ста ња по пу ла ци је, де фи ни са ње јав-
но здрав стве них при о ри те та и пред у зи ма њу од го ва ра ју ћих ме ра 
у пре вен ци ји и су зби ја њу по ре ме ћа ја здра вља. Та ко ђе је оспо со-
бљен да фор му ли ше и те сти ра хи по те зе о из во ри ма и пу те ви ма 
пре но ше ња за ра зних бо ле сти, као и о фак то ри ма ри зи ка за на ста-
нак бо ле сти не по зна те ети о ло ги је, при ме ном раз ли чи тих епи де-
ми о ло шких сту ди ја. Уло га епи де ми о ло га је и да бу де при пра ван 
у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја, као што су при род не не по го де и 
ка та стро фе, би о те ро ри зам и пан де ми је но во и скр слих бо ле сти.

Спе ци ја ли стич ки стаж

Спе ци ја ли зан ту се при упи су спе ци ја ли за ци је из Епи де ми-
о ло ги је од ре ђу је мен тор ко ји га пра ти то ком чи та вог спе ци ја ли-
стич ког ста жа.

Спе ци ја ли стич ки стаж се сма тра оба вље ним кад спе ци ја ли-
зант про ђе кроз све ви до ве те о риј ске и прак тич не на ста ве, по ло жи 
ко ло кви ју ме, од бра ни спе ци ја ли стич ки рад и са вла да ве шти не ко је 
су про гра мом спе ци ја ли за ци је пред ви ђе не.

На чин про ве ре зна ња то ком дво се ме страл не те о риј ске на ста ве

По сле сва ког де ла од слу ша не те о риј ске на ста ве спе ци ја ли-
зант је оба ве зан да по ло жи:

 – ко ло кви јум из со ци јал не ме ди ци не
 – ко ло кви јум из хи ги је не

 – ко ло кви јум из ме ди цин ске ста ти сти ке и ин фор ма ти ке
 – ко ло кви јум из ми кро би о ло ги је
 – ко ло кви јум из оп ште епи де ми о ло ги је
 – ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је црев них за ра зних бо ле сти
 – ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је ре спи ра тор них за ра зних бо-

ле сти
 – ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је зо о но за и век тор ских бо ле сти
 – ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је не за ра зних бо ле сти
 – за вр шни ко ло кви јум из оп ште и спе ци јал не епи де ми о ло ги је

Са др жај спе ци ја ли стич ког ста жа из Епи де ми о ло ги је

Те о риј ске осно ве епи де ми о ло ги је (дво се ме страл на на ста ва) 
 – 9 ме се ци

Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је  – 17 ме се ци
Са вла да ва ње ве шти на из оп ште епи де ми о ло ги је  – 5 ме се ци
Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је за ра зних бо ле сти  – 

7 ме се ци
Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је не за ра зних бо ле сти 

 – 5 ме се ци
Са вла да ва ње ве шти на из дру гих обла сти зна чај них за епи де-

ми о ло ги ју  – 10 ме се ци
Ми кро би о ло ги ја  – 2 ме се ца
Хи ги је на  – 2 ме се ца
Ин фек то ло ги ја  – 3 ме се ца
Со ци јал на ме ди ци на  – 2 ме се ца
Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин фор ма ти ка  – 1 ме сец

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА У ТО КУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ: ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ГИ ЈА (ЕП) У ТРА ЈА ЊУ ОД 17 МЕ СЕ ЦИ
ВЕ ШТИ НА 

БРОЈ НА ЗИВ ВЕ ШТИ НЕ ГЛЕ ДА АСИ СТИ РА ИЗ ВО ДИ

1 ЈАВ НО ЗДРАВ СТВЕ НИ НАД ЗОР НАД КРЕ ТА ЊЕМ ХРО НИЧ НИХ НЕ ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ И НАД ФАК ТО РИ МА РИ-
ЗИ КА (ПУ ШЕ ЊЕ И СЛ ) 5 5 10

2 ЗДРАВ СТВЕ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ 5 5 15

3 ЗДРАВ СТВЕ НИ НАД ЗОР ЛИ ЦА ПРЕ МА ПРА ВИЛ НИ КУ О ОБА ВЕ ЗНИМ ЗДРАВ СТВЕ НИМ ПРЕ ГЛЕ ДИ МА ОД РЕ ЂЕ-
НИХ КА ТЕ ГО РИ ЈА ЗА ПО СЛЕ НИХ, ДРУ ГИХ ЛИ ЦА И КЛИ ЦО НО ША 5 10 15

4 ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ НАД ЗОР НАД НЕ КИМ ЗА РА ЗНИМ БО ЛЕ СТИ МА (НПР ТУ БЕР КУ ЛО ЗА, ЦРЕВ НЕ ЗА РА ЗНЕ БО-
ЛЕ СТИ, ХИВ/АИДС, И СЛ ) 5 5 5

5 ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ НАД ЗОР НАД БО ЛЕ СТИ МА КО ЈЕ СЕ МО ГУ ПРЕ ВЕ НИ РА ТИ ВАК ЦИ НА МА (МОР БИ ЛИ, РУ-
БЕ ЛА, И ДРУ ГЕ) 5 5 5

6 ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ НАД ЗОР У ВАН РЕД НИМ СИ ТУ А ЦИ ЈА МА 5 0 0
7 ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА 5 5 5
8 НАД ЗОР НАД БЕЗ БЕД НОМ ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈОМ  – ХЛАД НИ ЛА НАЦ ВАК ЦИ НИ СА ЊА, ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ВАК ЦИ НА 5 5 0
9 НАД ЗОР НАД НЕ ЖЕ ЉЕ НИМ РЕ АК ЦИ ЈА МА ПО СЛЕ ВАК ЦИ НИ СА ЊА 5 5 0

10 НАД ЗОР НАД КОН ТРА ИН ДИ КА ЦИ ЈА МА ЗА ВАК ЦИ НИ СА ЊЕ 5 5 0
11 ЗА ШТИ ТА ПУТ НИ КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ 5 5 0

12 ЗДРАВ СТВЕ НО-ВАС ПИТ НИ РАД У ПО РО ДИ ЦИ, КО ЛЕК ТИ ВУ, ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ ЗДРАВ СТВЕ НО ВАС ПИТ НИ РАД 
И РАД СА МЕ ДИ ЈИ МА 5 10 15

13 ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКО ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ КО ЛЕК ТИ ВА 0 5 5
14 ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И КОН ТРО ЛА БОЛ НИЧ КИХ ИН ФЕК ЦИ ЈА 5 5 5
15 ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈА 5 5 10
16 ПРИ ЈА ВА И ОД ЈА ВА ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ 5 0 0
17 УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА БИ О ЛО ШКОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА МИ КРО БИ О ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕД 5 10 5
18 УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА МИ КРО БИ О ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕД ИЗ НЕ ПО СРЕД НЕ ОКО ЛИ НЕ ОБО ЛЕ ЛОГ 5 10 5
19 СА СТА ВЉА ЊЕ ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКОГ УПИТ НИ КА 5 10 15
20 ПРА ВЉЕ ЊЕ БА ЗЕ ПО ДА ТА КА 5 10 15
21 ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА ПРИ КУ ПЉЕ НИХ ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИМ УПИТ НИ КОМ 5 10 15
22 ПРЕД ЛА ГА ЊЕ МЕ РА ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ БО ЛЕ СТИ 5 10 15
23 КОН ТРО ЛА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ МЕ РА СУ ЗБИ ЈА ЊА 5 10 5
24 ИЗ ВЕ ШТАЈ И РЕ ФЕ РИ СА ЊЕ О ЕПИ ДЕ МИ ЈИ 5 10 15
25 ВО ЂЕ ЊЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ О ВАК ЦИ НИ СА НИМ, ОБО ЛЕ ЛИ МА И КЛИ ЦО НО ША МА 5 10 0
26 ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ОСНОВ НИХ ПО КА ЗА ТЕ ЉА ОБО ЛЕ ВА ЊА И УМИ РА ЊА 5 10 10

27 АНА ЛИ ЗА КРЕ ТА ЊА ЗА РА ЗНИХ И ДРУ ГИХ ОБО ЉЕ ЊА ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА ПО ПУ ЛА ЦИ ЈУ И ИЗ РА ДА ПЕ РИ О ДИЧ-
НИХ ИЗ ВЕ ШТА ЈА 5 10 2

28 СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА ПО КА ЗА ТЕ ЉА ОБО ЛЕ ВА ЊА И УМИ РА ЊА 3 5 10
29 ПРИ КУ ПЉА ЊЕ, ШИ ФРИ РА ЊЕ, УНОС, ОБ РА ДА И АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА У РЕ ГИ СТРИ МА 3 5 5

30 ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА ПО ДА ТА КА НА ЦИ О НАЛ НИХ РЕ ГИ СТА РА НЕ ЗА РА ЗНИХ ОБО ЉЕ ЊА  – КОМ ПА РА ТИВ НА 
АНА ЛИ ЗА 3 5 5

31 УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ГИ СТА РА  – ПО БОЉ ША ЊЕ ОБ У ХВА ТА И КВА ЛИ ТЕ ТА ПО ДА ТА КА 3 1 3
32 ОП ШТИ ПРИН ЦИ ПИ ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ НЕ ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ  – ПЛА НИ РА ЊЕ И РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА 3 5 5
33 ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА РИ ЗИЧ НИХ ГРУ ПА СТА НОВ НИ ШТВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈУ 3 5 5
34 ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ФАК ТО РА РИ ЗИ КА ЗА ВО ДЕ ЋЕ НЕ ЗА РА ЗНЕ БО ЛЕ СТИ НА ТЕ РЕ НУ 3 5 5



35 ПРЕД ЛА ГА ЊЕ МЕ РА ЗА РЕ ДУК ЦИ ЈУ/ЕЛИ МИ НА ЦИ ЈУ ФАК ТО РА РИ ЗИ КА ОД ГО ВОР НИХ ЗА НА СТА НАК ВО ДЕ-
ЋИХ НЕ ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ 3 5 5

36 ПРО МО ЦИ ЈА ЗДРА ВЉА У ЗА ЈЕД НИ ЦИ-ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА И ПРАК СА НА ТЕ РЕ НУ 3 3 5

37 ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА ВО ДЕ ЋИХ НЕ ЗА РА ЗНИХ ПО РЕ МЕ ЋА ЈА ЗДРА ВЉА  – ПРА ЋЕ ЊЕ И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА СПРО ВЕ ДЕ НИХ 
МЕ РА 3 3 5

38 СКРИ НИНГ У НА ШОЈ НА ЦИ О НАЛ НОЈ ПРАК СИ 3 5 5
39 НАД ЗОР, ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА И ПРЕ ЗЕН ТО ВА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА СКРИ НИН ГА 3 1 3

40 ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ И КОН ТРО ЛЕ НЕ ЗА РА ЗНИХ ОБО ЉЕ ЊА-АПЛИ КА ТИВ НОСТ НА ТЕ-
РЕ НУ 3 1 3

ОБЛАСТ: МИ КРО БИ О ЛО ГИ ЈА (МБ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 2 МЕ СЕ ЦА
ВЕ ШТИ НА 

БРОЈ ВЕ ШТИ НА ГЛЕ ДА АСИ СТИ РА ИЗ ВО ДИ

41 КОН ТРО ЛА ИС ПРАВ НО СТИ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊА СТЕ РИ ЛИ ЗА ТО РА 3 1 0
42 БАК ТЕ РИ О ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕД РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ УЗО РА КА 5 1 0
43 ХЕ МО КУЛ ТУ РА 5 1 0
44 УРИ НО КУЛ ТУ РА 5 1 0
45 КО ПРО КУЛ ТУ РА 5 1 0
46 ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА БАК ТЕ РИ ЈА НА ОСНО ВУ БИ О ХЕ МИЈ СКИХ И СЕ РО ЛО ШКИХ ОСО БИ НА 5 1 0

47 ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ МАР КЕ РИ  – СЕ РО ТИ ПИ ЗА ЦИ ЈА, РЕ ЗИ СТО ТИ ПИ ЗА ЦИ ЈА, ФА ГО ТИ ПИ ЗА ЦИ ЈА, ХИ БРИ ДИ-
ЗА ЦИ ЈА И ДР 5 1 0

48 ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ОСЕ ТЉИ ВО СТИ БАК ТЕ РИ ЈА НА АН ТИ БИ О ТИ КЕ И ХЕ МИ О ТЕ РА ПЕ У ТИ КЕ IN VI TRO 5 1 0
49 СЕ РО ЛО ШКА ДИ ЈАГ НО СТИ КА ИН ФЕК ЦИ ЈА РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ ЕТИ О ЛО ГИ ЈЕ 5 1 0
50 УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА ВО ДЕ ЗА БАК ТЕ РИ О ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕД 5 3 5
51 УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА НА МИР НИ ЦА ЗА БАК ТЕ РИ О ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕД 5 3 5
52 ПРЕ ГЛЕД СТО ЛИ ЦЕ НА ХЕЛ МИН ТЕ И ПРО ТО ЗОЕ 5 1 0
53 ТУ МА ЧЕ ЊЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ МИ КРО БИ О ЛО ШКИХ РЕ ЗУЛ ТА ТА 5 3 3

ОБЛАСТ: ХИ ГИ ЈЕ НА (ХИ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 2 МЕ СЕ ЦА
ВЕ ШТИ НА 

БРОЈ ВЕ ШТИ НА ГЛЕ ДА АСИ СТИ РА ИЗ ВО ДИ

54 БАК ТЕ РИ О ЛО ШКО ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ВА ЗДУ ХА  – УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА И ПРО ЦЕ НА КВА ЛИ ТЕ ТА 4 2 0
55 СА НИ ТАР НА ИН СПЕК ЦИ ЈА ВОД НИХ ОБЈЕ КА ТА  – ВО ДО ВО ДА, БУ НА РА, ПО ВР ШИН СКИХ ВО ДА 4 2 0
56 УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА ЗА ФИ ЗИЧ КО-ХЕ МИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД ВО ДЕ 4 2 3

57 ОЦЕ НА СА НИ ТАР НО ХИ ГИ ЈЕН СКОГ СТА ЊА У ОБЈЕК ТИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ ИС ХРА НЕ  – ШКОЛ СКЕ КУ ХИ ЊЕ, РЕ-
СТО РА НА ИТД 5 3 3

58 ОЦЕ НА СА НИ ТАР НО ХИ ГИ ЈЕН СКИХ УСЛО ВА У ОБЈЕК ТИ МА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ И ПРЕ РА ДУ НА МИР НИ ЦА 5 3 3
59 ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА, ДЕЗ ИН СЕК ЦИ ЈА И ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈА 5 3 3

ОБЛАСТ: ИН ФЕК ТО ЛО ГИ ЈА (ИФ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 3 МЕ СЕ ЦА
ВЕ ШТИ НА 

БРОЈ ВЕ ШТИ НА ГЛЕ ДА АСИ СТИ РА ИЗ ВО ДИ

60 УЗИ МА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА МИ КРО БИ О ЛО ШКА ИС ПИ ТИ ВА ЊА-УРИ НО КУЛ ТУ РА, КО ПРО КУЛ ТУ РА, ХЕ МО-
КУЛ ТУ РА 5 5 10

61 УЗИ МА ЊЕ БРИ СЕ ВА ИЗ ГР ЛА, НО СА И НА ЗО ФА РИНК СА 5 5 10
62 УЗИ МА ЊЕ ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКЕ АНАМ НЕ ЗЕ 5 5 15
63 ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА 5 2 2
64 ИЗО ЛА ЦИ ЈА КОД ПО ЈЕ ДИ НИХ ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ 5 2 0
65 ДА ВА ЊЕ СЕ РУ МА И ДЕ СЕН ЗИ БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА 1 0 0

ОБЛАСТ: СО ЦИ ЈАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА (ХИ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 2 МЕ СЕ ЦА
ВЕ ШТИ НА 

БРОЈ ВЕ ШТИ НА ГЛЕ ДА АСИ СТИ РА ИЗ ВО ДИ

66 ПРО ЦЕ НА КВА ЛИ ТЕ ТА РА ДА ЗА ДВЕ ИЛИ ВИ ШЕ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА 2 1 1
67 ПЛАН РА ДА ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКЕ СЛУ ЖБЕ ЗА ВО ДА ИЛИ ДРУ ГЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 2 1 1
68 ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СА ТИС ФАК ЦИ ЈЕ КО РИ СНИ КА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ПУ ТЕМ АН КЕ ТЕ 2 1 1
69 ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НО ЕДУ КА ТИВ НИХ ПРО ГРА МА 2 1 1
70 ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ SWOT АНА ЛИ ЗЕ ЗА МЕ НАЏ МЕНТ ЗДРАВ СТВЕ НИМ УСТА НО ВА МА 2 1 1
71 ИЗ РА ДА СТРА ТЕ ШКОГ И ОПЕ РА ТИВ НОГ ПЛА НА ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ 2 1 0

ОБЛАСТ: МЕ ДИ ЦИН СКА СТА ТИ СТИ КА И ИН ФОР МА ТИ КА (СИ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 1 МЕ СЕ ЦА
72 ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА-ТА БЕ ЛИ РА ЊЕ И ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ 3 1 3

73 СТА ТИ СТИЧ КО ОПИ СИ ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА  – РЕ ЛА ТИВ НИ БРО ЈЕ ВИ, МЕ РЕ ЦЕН ТРАЛ НЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ, МЕ РЕ ВА-
РИ ЈА БИ ЛИ ТЕ ТА 3 1 3

74 СТА ТИ СТИЧ КА АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА ( SPSS) 3 1 3

75 ПРАК ТИЧ НИ РАД СА КО РИ СНИЧ КИМ ПА КЕ ТИ МА ЗА ОБ РА ДУ ТЕК СТА, ГРА ФИЧ КИМ ПА КЕ ТИ МА, СТА ТИ СТИЧ-
КИМ ПА КЕ ТИ МА  – SPSS 3 1 3

76 ПРИ КАЗ ДО БИ ЈЕ НИХ РЕ ЗУЛ ТА ТА 3 1 3



СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ ЈЕ ДУ ЖАН ДА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ИЗ ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ГИ ЈЕ ОБА ВИ:
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ СТАЖ (ДУ ЖИ НА ТРА ЈА ЊА) УСТА НО ВА
Те о риј ске осно ве епи де ми о ло ги је (дво се ме страл на на ста ва) (9 МЕ СЕ ЦИ) Ме ди цин ски фа кул тет
Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је  
Са вла да ва ње ве шти на из оп ште епи де ми о ло ги је (1 ме сец од 5 ме се ци) Ин сти тут за епи де ми о ло ги ју, Ме ди цин ски фа кул тет,
Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је за ра зних бо ле сти (1 ме сец од 7 ме се ци) Ин сти тут за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је  – „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”
Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је за ра зних бо ле сти (1 ме сец од 7 ме се ци) Град ски за вод за јав но здра вље,

Са вла да ва ње ве шти на из епи де ми о ло ги је не за ра зних бо ле сти (1 ме сец од 5 ме се ци) Ин сти тут за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је  – „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” или 
Град ски за вод за јав но здра вље

Са вла да ва ње ве шти на из дру гих обла сти зна чај них за епи де ми о ло ги ју  
Ми кро би о ло ги ја (2 ме се ца) У од го ва ра ју ћој уста но ви
Хи ги је на (2 ме се ца) У од го ва ра ју ћој уста но ви
Ин фек то ло ги ја (3 ме се ца) У од го ва ра ју ћој уста но ви
Со ци јал на ме ди ци на (2 ме се ца) У од го ва ра ју ћој уста но ви
Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин фор ма ти ка (1 ме сец) У од го ва ра ју ћој уста но ви
УКУП НО 36 ме се ци

41. Со ци јал на ме ди ци на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На ме на спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли зант Со ци јал не ме ди ци не се те о риј ски и прак тич но 
оспо со бља ва за са мо стал но про це њи ва ње здра вља и ква ли те та жи во-
та ста нов ни штва и свих вул не ра бил них гру па, укљу чу ју ћи и фак то ре 
ко ји их од ре ђу ју (со ци јал ни, еко ном ски, би хе ви о рал ни, кул тур ни, по-
ли тич ки и дру ги); за пла ни ра ње, из во ђе ње и ева лу а ци ју про гра ма уна-
пре ђе ња здра вља у за јед ни ци и со ци јал ног мар ке тин га; за про це ну 
здрав стве них по тре ба и здрав стве не за шти те пре ма ни во и ма и за вул не-
ра бил не гру пе; за про це ну и уна пре ђе ње свих ка рак те ри сти ка си сте ма 
здрав стве не за шти те укљу чу ју ћи и здрав стве ну по ли ти ку, здрав стве но 
за ко но дав ство, фи нан си ра ње и ор га ни за ци ју, здрав стве не тех но ло ги је, 
ефи ка сност и ква ли тет здрав стве не за шти те, као и за при ме ну ве шти на 
ме наџ мен та на на ци о нал ном и ин сти ту ци о нал ном ни воу.

Ду жи на тра ја ња спе ци ја ли за ци је 36 ме се ци

Специјалистички стаж

Спе ци ја ли зан ту се при упи су спе ци ја ли за ци је из Со ци јал не 
ме ди ци не од ре ђу је мен тор ко ји га пра ти то ком чи та вог спе ци ја ли-
стич ког ста жа.

Спе ци ја ли стич ки стаж се сма тра оба вље ним кад спе ци ја ли-
зант про ђе кроз све ви до ве те о риј ске и прак тич не на ста ве и по ло-
жи ко ло кви ју ме и са вла да ве шти не ко је су про гра мом спе ци ја ли-
за ци је пред ви ђе не.

Начин провере знања током двосеместралне теоријске наставе

По сле сва ког де ла од слу ша не те о риј ске на ста ве спе ци ја ли-
зант је оба ве зан да по ло жи 10 ко ло кви ју ма:

1. ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је
2. ко ло кви јум из хи ги је не
3. ко ло кви јум из ме ди цин ске ста ти сти ке и ин фор ма ти ке
4. ко ло кви јум из оп штег де ла со ци јал не ме ди ци не и јав ног 

здра вља
5. ко ло кви јум из про це не здра вља и ква ли те та жи во та ста-

нов ни штва и фак то ра ко ји их од ре ђу ју
6. ко ло кви јум из про мо ци је здра вља и со ци јал ног мар ке тин га
7. ко ло кви јум из си сте ма здрав стве не за шти те и еко но ми ке 

здрав ства
8. ко ло кви јум из здрав стве ног за ко но дав ства
9. ко ло кви јум из здрав стве не по ли ти ке и ме наџ мен та
10. за вр шни ко ло кви јум из Со ци јал не ме ди ци не

СА ДР ЖАЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА  
ИЗ СО ЦИ ЈАЛ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Те о риј ске осно ве со ци јал не ме ди ци не 
(дво се ме страл на на ста ва) 9 ме се ци

Савладавање вештина из социјалне медицине 21 месец

Са вла да ва ње ве шти на из про це не здра вља, ква ли те та жи во та 
и фак то ра ко ји их од ре ђу ју  – 3 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на про це не здрав стве них по тре ба и ор га-
ни зо ва ња здрав стве не за шти те пре ма ни во и ма и за по себ не по пу-
ла ци о не гру пе  – 2 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на из про мо ци је здра вља и здрав стве ног 
вас пи та ња  – 3 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на пла ни ра ња и ева лу а ци је здрав стве них 
про гра ма  – 4 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на ме наџ мен та и здрав стве не еко но ми-
ке (стра те шко пла ни ра ње, во ђе ње, ко му ни ци ра ње, ор га ни зо ва ње, 
упра вља ње ре сур си ма)  – 5 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на про це не и уна пре ђе ња ква ли те та 
здрав стве не за шти те  – 2 ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на про це не здрав стве не тех но ло ги је  – 2 
ме се ца

Са вла да ва ње ве шти на из дру гих обла сти зна чај них за соц. 
ме ди ци ну  – 6 ме се ца

Епи де ми о ло ги ја  – 2 ме се ца
Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин фор ма ти ка  – 2 ме се ца
Хи ги је на  – 2 ме се ца

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА 
У ТО КУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ: СО ЦИ ЈАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА У ТРА ЈА ЊУ ОД 21 МЕ СЕЦ
Број На зив ве шти не Гле да Аси сти ра Из во ди

1 Ме ђу на род но по ре ђе ње здрав стве ног ста ња 
ста нов ни штва   1

2 Про це на здрав стве ног ста ња ста нов ни штва 
Ср би је уз но ве по дат ке   1

3 Про це на здрав стве ног ста ња окру га/гра да уз 
но ве по дат ке   2

4 Про це на здрав стве ног ста ња ста нов ни штва 
оп шти не   1

5 Ко ри шће ње упит ни ка као ин стру мен та за 
при ку пља ње по да та ка   1

6 Стан дар ди за ци ја оп ште сто пе мор та ли те та за 
све оп шти не   1

7 Ана ли за вре мен ске се ри је (трен да) за иза бра-
не ин ди ка то ре   3

8 План ра да здрав стве не уста но ве (бол ни ца, 
дом здра вља, кл  цен тар)   1

9 План ра да слу жбе уну тар здрав стве не уста-
но ве   1

10 Ме наџ мент про гра мом здрав стве не пре вен-
тив не ин тер вен ци је  1 1

11 Оп шта ева лу а ци ја про гра ма иза бра ног у тач-
ки 10   1

12 Еко ном ска ева лу а ци ја про гра ма иза бра ног у 
тач ки 10   1

13 Одр жа ва ње струч ног са стан ка са те мом   1

14 При пре ма, ор га ни зу је и др жи пре да ва ње за 
де цу до 14 го ди на 1  2

15 Рад у ма лој гру пи (са го ја зни ма, или дру гим 
гру па ма) 2 1 2

16 Здрав стве но-вас пит ни ин тер вју  2 2

17 Де фи ни са ње ми ни мал ног ску па по да та ка за 
пра ће ње про гра ма   1



18 Ко ри шће ње по сто је ћих до ма ћих и ме ђу на род-
них ба за по да та ка о здра вљу   1

19 Кон тро ла ква ли те та ру тин ски при ку пље них 
по да та ка   1

20

Ана ли за из во ра фи нан си ра ња у здрав стве ном 
си сте му, на чи ни пла ћа ња пру жа о ци ма услу га 
у здрав ству, по ка за те љи фи нан си ра ња си сте-
ма здрав стве не за шти те

1 2 2

21 Из ра чу на ва ње тро шко ва за де фи ни са не здрав-
стве не уста но ве   1

22 Про це на ква ли те та ра да за две или ви ше 
здрав стве них уста но ва   1

23 Ис пи ти ва ње са тис фак ци је ко ри сни ка здр  за-
шти те пу тем ан ке те   1

24 Из во ђе ње SWOT ана ли зе за ме наџ мент 
здравс  уста но вом   1

25 Из ра да стра те шког и опе ра тив ног пла на 
здрав стве не уста но ве  1 1

ОБЛАСТ: ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ГИ ЈА (ЕП) У ТРА ЈА ЊУ ОД 2 МЕ СЕ ЦА
Број На зив ве шти не Гле да Аси сти ра Из во ди
27 Јав но здрав стве ни над зор 2 1  
28 Здрав стве ни пре гле ди 1 1  
29 Здрав стве ни над зор 1   
30 Вак ци на ци ја 5   
31 Епи де ми о ло шко обез бе ђе ње ко лек ти ва 0 2  
32 Кон тро ла бол нич ких ин фек ци ја 0 2 1

33 Епи де ми о ло шко ис тра жи ва ње у слу ча ју по ја-
ве бо ле сти 2 1 1

34 Об ра да по да та ка при ку пље них епи де ми о ло-
шком ан ке том 0 1 1

35 Пред ла га ње ме ра за су зби ја ње ши ре ња бо ле сти 1 3 2
36 Кон тро ла ре а ли за ци је ме ра су зби ја ња 1 2 2
37 Из ве штај и ре фе ри са ње о епи де ми ји 1   

38 При каз ста ња и кре та ња за ра зних и дру гих 
обо ље ња од зна ча ја за по пу ла ци ју 0 2  

ОБЛАСТ: ХИ ГИ ЈЕ НА (ХИ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 2 МЕ СЕ ЦА
Број На зив ве шти не Гле да Аси сти ра Из во ди

39 Бак те ри о ло шко ис пи ти ва ње ва зду ха – узи ма-
ње узо ра ка и про це на ква ли те та 2 2  

40 Са ни тар на ин спек ци ја вод них обје ка та – во до-
во да, бу на ра, по вр шин ских во да 1 1  

41 Узи ма ње узо ра ка за фи зич ко-хе миј ски пре-
глед во де 1 1  

42
Оце на са ни тар но хи ги јен ског ста ња у објек-
ти ма дру штве не ис хра не – школ ске ку хи ње, 
ре сто ра на итд

1 1 1

43 Оце на са ни тар но хи ги јен ских усло ва у објек-
ти ма за про из вод њу и пре ра ду на мир ни ца 1 1 1

44 Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја 2 1 1

ОБЛАСТ: МЕ ДИ ЦИН СКА СТА ТИ СТИ КА И ИН-
ФОР МА ТИ КА (СИ) У ТРА ЈА ЊУ ОД 1 МЕ СЕ ЦА

Број На зив ве шти не Гле да Аси сти ра Из во ди

45 При ка зи ва ње ста ти стич ких по да та ка  – та бе-
ли ра ње и гра фич ко при ка зи ва ње   5

46
Ста ти стич ко опи си ва ње по да та ка  – ре ла тив ни 
бро је ви, ме ре цен трал не тен ден ци је, ме ре ва-
ри ја би ли те та

  5

47 Ста ти стич ка ана ли за по да та ка   5

48
Прак тич ни рад са ко ри снич ким па ке ти ма за 
об ра ду тек ста, гра фич ким па ке ти ма, ста ти-
стич ким па ке ти ма

1  1

49 При каз до би је них ре зул та та 1  1
50 Ста ти стич ко за кљу чи ва ње 1  1

УСТА НО ВЕ У КО ЈИ МА СЕ СПРО ВО ДИ ПРО ГРАМ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ СО ЦИ ЈАЛ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ  

НА ОСНО ВУ ПРЕ ЦИ ЗИ РА НИХ ВЕ ШТИ НА

Ин сти ту ци ја
Ред ни бо је ви ве шти на ко је су 

при ло же не са опи сом и ни во ом 
из вр ше ња

По треб но  
вре ме у  

ме се ци ма
Ме ди цин ски фа кул тет  – дво се-
ме страл на на ста ва  9

Окру жни за вод/Ин сти тут за јав-
но здра вље

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50 12

Ин сти ту ци ја
Ред ни бо је ви ве шти на ко је су 

при ло же не са опи сом и ни во ом 
из вр ше ња

По треб но  
вре ме у  

ме се ци ма
Ин сти тут за за шти ту здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је  – Ба тут

2, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 5

За вод за здрав стве но оси гу ра ње 20, 21 2
Ин сти тут за со ци јал ну ме нтал но 
здра вље и Ин сти тут за со ци јал ну 
ме ди ци ну Ме ди цин ског фа кул-
те та

1, 24, 25, 26 2

Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци ну 
Ме ди цин ског фа кул те та 47, 49, 50 1

За вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке 
Ср би је 18, 19 1

Дом здра вља 8, 9, 14, 15, 16, 22, 30 2
Кли нич ки цен тар, Ин сти тут за 
здрав стве ну за шти ту мај ке и де-
те та

8, 9, 22, 23 2

Укуп но  36

ТЕ О РИЈ СКЕ ОСНО ВЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ  
(ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА)

Ду жи на тра ја ња: 9 ме се ци
Одр жа ва ње на ста ве: На свим ме ди цин ским фа кул те ти ма у 

Ср би ји
На чин из во ђе ња на ста ве: ин тер ак тив на пре да ва ња, ве жбе, се-

ми на ри и ин ди ви ду ал ни рад
Са др жај на ста ве:

Со ци јал на  
ме ди ци на

 – Јав но здра вље и со ци јал на ме ди ци на  
 – Де тер ми нан те здра вља и сти ло ви жи во та, со ци јал ни ка пи тал  
 – Ме ђу на род но здра вље  
 – Ква ли тет жи во та по ве зан са здра вљем и ње го ва про це на  
 – Про це на здра вља ста нов ни штва и фак то ра по ве за них са здра-
вљем,  
 – Про це на ста ња и функ ци о ни са ња здрав стве не слу жбе 
 – Про це на здрав стве них по тре ба  
 – Здрав стве на за шти та пре ма ни во и ма пре вен ци је и за по себ не 
по пу ла ци о не гру пе (же не и де ца, рад но-ак тив но ста нов ни штво, 
ста ри, си ро ма шни, из бе гло ста нов ни штво, ро ми, љу ди ко ји жи ве 
са ин ва ли ди те том)  
 – Здрав стве на за шти та за сно ва на на до ка зи ма 
 – Си сте ми здрав стве не за шти те и фи нан си ра ње 
 – Ре фор ме си сте ма здрав стве не за шти те 
 – Здрав стве не уста но ве 
 – Здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци ја 
 – Еко но ми ка здрав ства  
 – Осно ве здрав стве ног за ко но дав ства, 
 – Здрав стве на по ли ти ка, Европ ски кон текст здрав стве не по ли ти ке 
 – Ме наџ мент у здрав ству, и ве шти не ме на џе ра 
 – Стра те шко и опе ра тив но пла ни ра ње 
 – Ко му ни ка ци је у здрав ству 
 – Стал но уна пре ђе ње ква ли те та у здрав стве ној за шти ти 
 – Про це на здрав стве них тех но ло ги ја 
 – Про мо ци ја здра вља и здрав стве но вас пи та ње 
 – Окру же ња за здра вље 
 – Со ци јал ни мар ке тинг 
 – За јед ни ца и пар ти ци па тор не ин тер вен ци је у за јед ни ци

Епи де ми о ло ги ја  – Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је у епи де ми о ло ги ји 
 – Епи де ми о ло шки мо де ли бо ле сти 
 – При род ни ток бо ле сти 
 – Агенс, до ма ћин сре ди на 
 – Епи де ми о ло шке ме то де 
 – Скри нинг 
 – Ти по ви епи де ми ја и ис тра жи ва ње епи де ми ја 
 – Епи де ми о ло ги ја за ра зних бо ле сти 
 – Бол нич ке ин фек ци је 
 – Епи де ми о ло ги ја не за ра зних бо ле сти

Хи ги је на  – За га ђе ње жи вот не сре ди не (во да, ва здух, на мир ни це, бу ка, зе-
мљи ште итд )  
 – Ко му нал на хи ги је на  
 – Пре глед основ них про фе си о нал них нок си  
 – Зна чај ис хра не у очу ва њу здра вља

Ме ди цин ска  
ста ти сти ка

 – Де скрип тив на ста ти сти ка  
 – Ста ти стич ка ана ли за, ве ро ват но ћа, нор мал на рас по де ла  
 – Ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ка  
 – Па ра ме триј ске ана ли тич ке ме то де  
 – Не па ра ме триј ске ана ли тич ке ме то де  
 – Ана ли за пре жи вља ва ња  
 – Ана ли за вре мен ских се ри ја  
 – Мо де ли за пред ви ђа ње  
 – Ви ше стру ка ре гре си ја и ко ре ла ци ја  
 – Ко му ни ка ци о но ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
 – Елек трон ска здрав стве на до ку мен та ци ја 
 – Ме наџ мент здрав стве ним ин фор ма ци о ним си сте мом



У то ку из во ђе ња дво се ме страл не (те о риј ске) на ста ве спе ци-
ја ли зант је ду жан да у до го во ру са мен то ром ра ди на са ку пља њу и 
ана ли зи по да та ка за свој спе ци ја ли стич ки рад.

42. Спорт ска ме ди ци на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

1. Основ ни прин ци пи

1.1. По сто ји ја ка ве за из ме ђу фи зич ке ак тив но сти и здра вља
1.2. Фи зич ка ак тив ност је нео п ход на за до бро здра вље и ква-

ли тет жи во та. Фи зич ка ак тив ност и ве жба ње има ју по зи ти ван 
ути цај на ми шић но-ске лет не, кар ди о ва ску лар не, ре спи ра тор не, 
хор мон ско-иму но ло шке, хе ма то ло шке не у ро сен зор не и га стро ин-
те сти нал не си сте ме.

1.3. Ни вои фи зич ке ак тив но сти се сма њу ју у ве ћи ни раз ви је-
них зе ма ља у свим уз ра сти ма. Ре дов на фи зич ка ак тив ност и спорт, 
по го то во то ком де тињ ства и пе ри о да адо ле сцен ци је, по спе шу је 
пра ви лан раст и раз вој, одр жа ва ју здра вље и укла ња ју не га тив не 
фак то ре ри зи ка као што су го ја зност, ди ја бе тес тyп 2, осте о по ро зу, 
хи пер тен зи ју, ко ро нар ну бо лест и дру ге бо ле сти.

1.4. Фи зич ка ак тив ност и ве жба ње укла ња ју мно ге фак то ре 
ри зи ка ко ји ли ми ти ра ју ква ли тет жи во та.

1.5. Спе ци ја ли сти спорт ске ме ди ци не и дру ги уче сни ци 
укљу че ни на овом про јек ту мо гу има ти би тан ути цај на све ово 
го ре на ве де но укљу чу ју ћи и сма ње ње тро шко ва здрав стве не не ге.

2. Де фи ни ци ја и пред мет ба вље ња спорт ске ме ди ци не

Спорт ска ме ди ци на је мул ти ди сци пли нар на кли нич ка и ака-
дем ска ди сци пли на (у не ком зе мља ма и под ди сци пли на) ме ди ци-
не, ко ја се ба ви здра вљем укуп не по пу ла ци је та ко што сти му ли ше 
фи зич ки ак ти ван на чин жи во та и ба ви се ди јаг но сти ко ва њем, ле-
че њем, пре вен ци јом и ре ха би ли та ци јом по вре да и бо ле сти и сти-
му ла ци јом ба вље ња фи зич ким ак тив но сти ма, ве жба њем и спор-
том на свим ни во и ма.

Спорт ска ме ди ци на је ори јен ти са на ка здра вом ор га ни зму 
оба по ла у раз ли чи тим жи вот ним до би ма.

Спорт ска ме ди ци на не бри не са мо о спор ти сти ма ко ји при па-
да ју спорт ској ели ти. Она се углав ном фо ку си ра на:

Пре вен ци ју хро нич них бо ле сти ко је су иза зва не па сив ним 
на чи ном жи во та што је пред мет све ве ћег ин те ре со ва ња екс пе ра та 
у спорт ској ме ди ци ни.

Кли нич ки скри нинг и пре гле ди ма пре ве жба ња и так ми че ња 
као и на ме ди цин ску по моћ спор ти сти ма у свим ди сци пли на ма.

На ко ри шће ње за ме на, фар ма ко ло шких аге на та, до пинг кон-
тро лу и про ве ру по ла и ње них мо рал них, прав них и здрав стве них 
по те шко ћа.

Ме ди цин ску про бле ма ти ку ве за ну за ин тер на ци о нал на спорт-
ска де ша ва ња, укљу чу ју ћи и спор ти сте са ин ва ли ди те том, а та про-
бле ма ти ка је ве за на за по сле ди це ду гог пу то ва ња и акли ма ти за ци је.

На уч на ис тра жи ва ња и екс тен зив на кли нич ка ис тра жи ва ња 
ко ја се спро во де у сфе ри спорт ске ме ди ци не са мо гућ но шћу да ље 
спе ци ја ли за ци је.

Све ве ћа ме диј ска па жња и зна чај на фи нан сиј ска и по ли тич ка 
по др шка у ме ђу на род ним спорт ским де ша ва њи ма ства ра ју ат мос фе-
ру у ко јој се спорт и по сао пре пли ћу и то не иде увек у ко рист спор-
ти ста. Као ре зул тат, спорт ска ме ди ци на мо же да об у хва ти мно штво 
ди сци пли на укљу чу ју ћи ин тер ну ме ди ци ну, део ме ди ци не ко ји се 
ба ви ти ме ка ко ве жбе ути чу на фи зи о ло ги ју те ла, кар ди о ло ги ју, ор-
то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју, фи зи кал ну и ре ха би ли та ци о ну ме ди ци ну.

Спорт ска ме ди ци на је мул ти ди сци пли нар ни део ме ди ци не, 
ко ји спа ја ле ка ре, спорт ске тре не ре, те ра пе у те, спорт ске на уч ни ке, 
ну три ци о ни сте, пси хо ло ге, спор ти сте итд. По ред сво је кли нич ке 
струч но сти, спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не је струч њак ко ји је 
на че лу мул ти ди сци пли нар ног спорт ско ме ди цин ског ти ма, ко ји 
ко ор ди ни ра ак тив но сти ве за не за здра вље спор ти ста.

3. Уло га спе ци ја ли сте спорт ске ме ди ци не

Спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не мо же ра ди ти у раз ли чи тим 
сре ди на ма и за то по ред основ не еду ка ци је ко ја је опи са на у про-
гра му он/она мо ра би ти и ком пе тен тан за ме ди цин ске про бле ме 
ко ји мо гу на ста ти у спор ту/прак си ко јом ће се он/она ба ви ти. На 

при мер, он мо ра има ти зна ње и о то ме шта је по треб но у ме ди ци-
ни ко ја је ве за на за плес или фуд бал па све до по зна ва ња по тре ба 
про фе си о на ла ца као што су по ли цај ци, ва тро га сци и при пад ни ци 
ору жа них сна га. То зна ње мо ра да се стек не ван овог про гра ма, 
при ли ком са рад ње са го ре спо ме ну тим ли ци ма. Ме ђу тим, од спе-
ци ја ли сте се оче ку је да ис пу ни оче ки ва ња ве за на за пру жа ње пр ве 
по мо ћи, или да зна ка ко да ре а гу је на уоби ча је не про бле ме ко ји 
се мо гу де си ти у спор ту, уоп ште но гле да но. Спе ци ја ли ста мо ра 
да про мо ви ше раз вој спорт ске ме ди ци не и мо ра би ти оспо со бљен 
да до при не се на уч ним ис тра жи ва њи ма та ко што ће зна ти ка ко да 
кри тич ки ана ли зи ра на уч не по дат ке из ли те ра ту ре и да раз у ме 
осно ве о то ме ка ко да пла ни ра и спро ве де ис тра жи ва ње у скла ду 
са ети ком и ста ти сти ком. Мо ра по се до ва ти и ме на џер ске спо соб-
но сти ка ко би мо гао, при ме ра ра ди, да ис пла ни ра и да пре ду зме 
све пре вен тив не ме ре, ве за но за пу то ва ња са ти мом или то ком так-
ми че ња у не по зна тим окру же њи ма и кул ту ра ма. Мо ра би ти во ђа 
струч ног ти ма чи ја је бри га при мар но очу ва ње здра вља и по сти-
за ње мак си мал них функ ци о нал них спо соб но сти осо ба ко је се фи-
зич ком ак тив но шћу ба ве у ре кре а тив не или про фе си о нал не.свр хе, 
раз ли чи те жи вот не до би, по ла, у сво јој или дру гим жи вот ним сре-
ди на ма, као и раз ли чи тим кли мат ским фак то ри ма (усло ви ма).

4. Ци ље ви спе ци ја ли за ци је

Ове сту ди је у спорт ској ме ди ци ни има ју за циљ да да ју те о-
рет ску пот по ру и прак тич не ве шти не као што је у про гра му опи-
са но, до вољ но да би се обез бе ди ле пр во ли ниј ске кли нич ке услу ге 
нај ви ше мо гу ћег стан дар да и да се до ђе до фор мал ног при зна ња 
спе ци ја ли сте спорт ске ме ди ци не ко је ће би ти јед на ко у свим зе-
мља ма Европ ске уни је.

Основ не ве шти не ко је овај про грам укљу чу је су:
Кли нич ке
 – Да се обез бе ди кли нич ки скри нинг и пре глед пре ве жба ња 

и так ми че ња, као и ме ди цин ска по моћ спор ти сти ма.
 – Ство ри ти усло ве за до но ше ње, ка ко год је то мо гу ће, тач не 

ди јаг но зе и ле че ње по вре да или бо ле сти ко је су на ста ле услед ве-
жба ња или спор та

 – Обез бе ди ти во де ћу по зи ци ју у збри ња ва њу по вре да или бо-
ле сти од њи хо вог на стан ка и да се обез бе ди по вра так спор ту

 – Обез бе ди ти при клад ну и љу ба зну ко му ни ка ци ју са дру гим 
кли нич ким про фе си о нал ци ма ка да се тра жи ми шље ње, пре глед 
или ле че ње

 – Уска са рад ња са дру гим ле ка ри ма ка ко би се уве ри ли да 
спор ти ста до би ја нај бо љи мо гу ћи трет ман на сва ком ни воу ле че ња.

 – Бли ска са рад ња са спорт ским ор га ни за ци ја ма ка ко би се са-
чу ва ла здра ва и без бед на сре ди на

 – Нај ви ши ни во етич ких стан дар да у спорт ском окру же њу 
укљу чу ју ћи и ан ти-до пинг ак тив но сти

Здрав стве на за шти та
 – Као део мул ти ди сци пли нар ног ти ма ка ко би се уна пре ди ла 

и про мо ви са ла фи зич ка ак тив ност као ме ра за очу ва ње здра вља
 – Иден ти фи ко ва ње по ре ме ћа ја и њи хов ути цај на ква ли тет 

жи во та и рад уну тар мул ти ди сци пли нар ног окви ра ка ко би се по-
ре ме ћа ји укло ни ли или би се сма њио њи хов ути цај

 – Са рад ња са ло кал ним ме ди цин ским струч ња ци ма, здрав-
стве ним цен три ма ка ко би се ста нов ни штву пру жи ла шан са да ве-
жба и ти ме лич но до при не се свом здра вљу

 – Ус по ста вља ње ве зе са јав но шћу (ло кал ним вла сти ма, обра-
зо ва њем, ху ма ни тар ним слу жба ма) и при ват ним сек то ром ка ко би 
по ја сни ли здрав стве не аспек те про гра ма ве жба ња (фи зич ке ак тив-
но сти)

Ме на џер ске
Са рад ња са мре жом спе ци ја ли ста из дру гих обла сти као што 

је оп шта ме ди ци на, ор то пе ди ја, ре у ма то ло ги ја, ур гент на ме ди ци-
на, фи зи кал на и ре ха би ли та ци о на ме ди ци на, не у ро ло ги ја, ги не-
ко ло ги ја, ен до кри но ло ги ја, кли нич ка фи зи о ло ги ја итд. ка ко би се 
раз у ме ли ме ди цин ски усло ви ко ји ути чу на по пу ла ци ју

 – Са рад ња са ме ди цин ским вла сти ма на свим ни во и ма ка ко 
би се обез бе ди ли из во ри ко ји би по мо гли про мо ви са ње фи зич ке 
ак тив но сти због по бољ ша ња здра вља чи та ве по пу ла ци је

 – Ус по ста ви ти са рад њу са др жав ним ор га ни за ци ја ма, као 
што су со ци јал на слу жба, обра зов не уста но ве, слу жбе за збри ња-
ва ње, слу жбе за не за по сле не, ху ма ни тар не ор га ни за ци је ко је по-
ма жу ли ци ма са ин ва ли ди те том у дру штву



 – До при не ти ор га ни за ци ја ма ко је про мо ви шу ши ре ње зна-
ња у за јед ни ци (дру штву) ра ди по бољ ша ња здра вља и уна пре ђе ње 
спор та

Обра зо ва ње и ис тра жи ва ње
 – Уче ство ва ти у ре дов ним кли нич ким пре гле ди ма
 – Про мо ви са ти и ак тив но уче ство ва ти у на уч ним ис тра жи ва-

њи ма у са рад њи са Уни вер зи те том
 – Кри тич ки пре глед на уч не и струч не ли те ра ту ре и при ме на 

до ка за них док три нар них прин ци па у прак си
 – Ак тив но уче шће у обра зов ним ак тив но сти ма за де цу, за јед-

ни цу, спорт ске ор га ни за ци је, спор ти сте, и дру ге про фе си о нал це 
ра ди про мо ви са ња ак тив ног на чи на жи во та и по бољ ша ња без бед-
но сних стан дар да у спор ту

 – Уче ство ва ње у свим одо бре ним тре нинг про гра ми ма

5. Флек си бил на обу ка

Кан ди да ти ко ји не мо гу да ра де пу но рад но вре ме мо гу да 
иза бе ру флек си бил не про гра ме. Ди рек ти ва Европ ске ко ми си је 
(ЕС) 93/16 Европ ске еко ном ске за јед ни це (ЕЕС) зах те ва сле де ће:

I Ван ред не обу ке ће има ти исте зах те ве исто ко ли ко и оне са 
пу ним рад ним вре ме ном, и је ди на је раз ли ка у тра ја њу

II Овла шће ни ор га ни ће има ти за ду же ње да оси гу ра ју да 
укуп но тра ја ње и ква ли тет ван ред них обу ка се не раз ли ку је од ре-
дов них

6. Струк ту ра, тра ја ње и ор га ни за ци ја спе ци ја ли за ци је

Про грам ће омо гу ћи ти да спе ци ја ли сти спорт ске ме ди ци не 
мо гу у сво јој стру ци да ра де у здрав ству и у же ље ној гра ни спор та

Глав не ка рак те ри сти ке при ме не кли нич ке спорт ске ме ди ци не су:
 – Об у хва та и кли нич ке и обра зов не ак тив но сти
 – Зах те ва ин тер ак ци ју и па ци јен та и оног ко ји учи, са на гла-

ском на ефек тив ну ко му ни ка ци ју, ко ја омо гу ћу је кли нич ким до га ђа-
ји ма да се по сма тра ју и ле че као ин ди ви ду ал на еду ка тив на ис ку ства

На ста ва ће би ти спро ве де на у раз ли чи тим кли нич ким обла-
сти ма. Прак са и са вла да ва ње ве шти на ће би ти ор га ни зо ва на са мо-
стал но или над зи ра на од стра не ле ка ра са ис ку ством из те обла сти 
(мен тор) . Спе ци ја ли зант тре ба да има мо гућ ност да из во ди про-
це ду ре ко је се при ме њу ју у уста но ви у ко јој се оба вља прак тич на 
на ста ва, уз стал но при су ство ис ку сни јег ко ле ге. Од го вор ност за из-
во ђе ње зах те ва них по сту па ка ле жи на ле ка ру ко ји вр ши над зор над 
из во ђе њем прак тич не на ста ве. Од го вор ност за спро во ђе ње тра же-
них по сту па ка и оба ве шта ва ње о из о стан ку са на ста ве, или о не мо-
гућ но сти из во ђе ња од ре ђе них про це ду ра ле жи на спе ци ја ли зан ту.

Лич но уса вр ша ва ње и уче ње, ко је укљу чу је ре ле вант ну 
струч ну ли те ра ту ру, члан ке и тек сто ве са ЦД-ова, ДВД-је ва, ис-
тра жи ва ње web-сај то ва и ко ри шће ње оста ле струч не ли те ра ту ре 
ве о ма ва жно за спро во ђе ње про це са спе ци ја ли за ци је.

Од спе ци ја ли зан та се оче ку је да во ди ком плет ну еви ден ци ју 
о прак тич ном ра ду, и то кроз при ка зе слу ча је ва, и оста лим за па жа-
њи ма у пе ри о ду прак тич ног де ла спе ци ја ли за ци је, док ће про грам 
са мо стал ног ра да (сту ди ра ња), као и по пис ли те ра ту ре би ти пре-
гле дан од стра не мен то ра. Еви ден ци ја и пи са ни днев ник спе ци ја-
ли за ци је ће би ти са став ни део до ку мен та ци је пре гле да не и ове ре-
не од стра не мен то ра.

Од спе ци ја ли зан та се зах те ва да узме ак тив но уче шће у на-
ста ви, као и да бу де спо со бан за пре зен та ци је струч них те ма сту-
ден ти ма основ них и пост ди плом ских сту ди ја, као и не ме ди цин-
ском осо бљу на се си ја ма у ма лим гру па ма, ко ри сте ћи при том 
раз ли чи те ауди о ви зу ел не ме то де. Спе ци ја ли зант тре ба да бу де 
спо со бан за пре зен та ци ју слу ча ја у ви зи та ма и на кли нич ким ју-
тар њим са стан ци ма.

Ва жан део прак тич не на ста ве је под сти ца ње на ин те гри са ње 
те о рет ског зна ња и прак тич них ве шти на из обла сти кар ди о ло ги је, 
ор то пе ди је, фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је, оп ште ме ди-
ци не и из обла сти кли нич ке фи зи о ло ги је. Спе ци ја ли зант тре ба да 
про ши ри сво ја са зна ња из свој ста ва функ ци о ни са ња ми ши ћа, као 
што су изо ме трич нке и изо ки не тич ке кон трак ци је, ци клич на ер го-
ме три ја и ер го ме три ја на тред ми лу. Он мо ра би ти спо со бан да та 
са зна ња упо тре би у свр ху по ста вља ња ди јаг но зе, пре по ру ка за те-
ра пи ју и на чин жи во та и спро во ђе ња фи зич ке ак тив но сти, и то код 
осо ба оба по ла, уз ра ста и осо ба раз ли чи тих фи зич ких мо гућ но сти. 
Кроз по сма тра ње вр хун ских спор ти ста, спе ци ја ли зант ће на у чи ти 

ка ко да пре по зна и ле чи син дром пре тре ни ра но сти и пре оп те ре-
ће ња спор ти сте. Кроз над зор над тре на жним про це сом и так ми-
че њем, спе ци ја ли зант је оспо со бљен за да ва ње ком пе тент них и 
струч них са ве та у ве зи хи ги је не и ис хра не, а у те сној са рад њи са 
тре не ри ма, спор ти сти ма, фи зи о те ра пе у ти ма, упра вом клу бо ва и 
дру гим слу жбе ним ли ци ма.

6.1. Радни део специјализације

Те о рет ски део на ста ве ће би ти ор га ни зо ван кроз пре да ва ња и 
се ми на ре. Ток и уче ста лост са стан ка се до го ва ра ју са ру ко во ди о-
цем спе ци ја ли за ци је. У кли нич ком де лу од нос спе ци ја ли зант-мен-
тор је би тан у де лу усва ја ња прак тич них ве шти на.

6.2 Практична настава

Кроз прак тич ни део на ста ве спе ци ја ли зант мо ра би ти над гле-
дан од стра не од го ва ра ју ћег спци ја ли сте, ко ји је лич но од го во ран 
за ње но спро во ђе ње (мен тор) . Усло ви за спро во ђе ње на ста ве мо-
ра ју би ти одо бре ни од стра не од го ва ра ју ће на ци о нал не ор га ни за-
ци је, од но сно фа кул те та под чи јим окви ром се она ре а ли зу је.

6.3. Наставно особље

Про грам спе ци ја ли за ци је се ре а ли зу је по утвр ђе ним пра ви-
ли ма у окви ру Ме ди цин ског фа кул те та акре ди то ва ног за ову об-
ласт пре ко Ка те дре за спорт ску ме ди ци ну и уче шће ком пе тент них 
на став ни ка и са рад ни ка, ма тич ног и срод них фа кул те та, као и ис-
так ну тих струч ња ка акре ди то ва них за ба вље ње спорт ском ме ди-
ци ном.

6.3.1 Ру ко во ди лац на став ног про гра ма тре ба да бу де спе-
ци ја ли ста ме ди ци не спор та са прак тич ним ра дом у тој обла сти у 
по след њих пет го ди на. Он/она мо ра би ти ква ли фи ко ва ни спе ци-
ја ли ста од ре ђен од стра не од го ва ра ју ћа на ци о нал не ор га ни за ци је 
ме ди ци не спор та. Мо ра има ти до ку мен то ва на ис тра жи ва ња и за-
вр ше не пост ди плом ске сту ди је, а по жељ но је да има и ака дем ску 
ти ту лу ви шег сте пе на. Ко ле ги јум за спе ци ја ли за ци ју тре ба да има 
у свом са ста ву ре ле вант не спе ци ја ли сте, ко ји ће га ран то ва ти да ће 
се пред ви ђе ни део на ста ве од ви ја ти у пу ном оби му. У зе мља ма ко-
је тек раз ви ја ју ову спе ци ја ли за ци ју, до пу ште ни су и пре ла зни об-
ли ци ор га ни зо ва ња ко ле ги ју ма за спе ци ја ли за ци ју

6.3.2. Ру ко во ди лац про гра ма спе ци ја ли за ци је ће би ти од го во-
ран за сва ки по је ди нач ни про грам спе ци ја ли за ци је, ко ји мо ра би ти 
у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством, а ко ји ће ујед но и сле-
ди ти пре по ру ке европ ског Мул ти ди сци пли нар ног за јед нич ког ко-
ми те та спорт ске ме ди ци не за спе ци ја ли за ци ју спорт ске ме ди ци не.

6.3.3. На став но осо бље ће би ти до вољ но број но у од но су на 
број спе ци ја ли за на та ко ји уче ству ју у про гра му спе ци ја ли за ци је  – 
сле де ћи на ци о нал не про пи се  – ко ји ће га ран то ва ти од го ва ра ју ћу 
кон тро лу над спе ци ја ли зан ти ма ко ји уче ству ју у про гра му спе ци-
ја ли за ци је.

6.4. Програм специјализације

Спе ци ја ли за ци ја ме ди ци не спор та тра је нај ма ње 3 го ди-
не (или од го ва ра ју ће вре ме про ве де но на 1800 на став них ча со ва) 
Пре по ру ка је да спе ци ја ли за ци ја укљу чу је:

9 ме се ци дво се ме страл не на ста ве
6 ме се ци на ин тер ној ме ди ци ни, са по себ ним на гла ском на 

кар ди о ло шке про бле ме, ур гент ну ме ди ци ну и прак тич не ну три ци-
о ни стич ке про бле ме (или ме та бо лич ке и ен до кри о но ло шке бо ле-
сти или оста ле слич не обла сти)

6 ме се ци ор то пе ди је и тра у ма то ло ги је
6 ме се ци фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је
1.5 ме се ци кли нич ка фи зи о ло ги ја и хи ги је на
1.5 ме се ци функ ци о нал на ди јаг но сти ка
6 ме се ци у ре фе рент ном спорт ско ме ди цин ском цен тру, укљу-

чу ју ћи те о рет ску и прак тич ну на ста ву и ис ку ство у ра ду у спорт-
ско ме ди цин ском ти му.

За ка та лог зна ња и ве шти на ви де ти до да так 1
6.4.1 Днев ник спе ци ја ли зан та
Спе ци ја ли зант во ди днев ник спе ци ја ли за ци је, у ко ме ру ко во-

ди лац по је ди них фа за спе ци ја ли за ци је упи су је сво ја за па жа ња о 
еви ден ци ји при су ства и ра ду спе ци ја ли зан та.



6.5 Процена способности

Ток спе ци ја ли за ци је и са вла ђи ва ње ве шти на у то ку спе ци ја-
ли за ци је се оце њу је од стра не мен то ра и не за ви сног ис пи ти ва ча 
из ка те дре. Од стра не мен то ра се оце њу ју прак тич на зна ња и ве-
шти не. Стан дард не ве шти не се оце њу ју у окви ру све о бу хват ног 
над зо ра у то ку спе ци ја ли за ци је.

7. Уста но ве у ко ји ма се оба вља спе ци ја ли за ци ја

7.1. Уста но ва у ко јој се оба вља спе ци ја ли за ци ја мо ра би ти 
при зна та од стра не на ци о нал ног те ла од го вор ног за спро во ђе ње 
то ка спе ци ја ли за ци је ме ди ци не спор та (фа кул те та), ко ја до но си 
ли сту уста но ва у ко ји ма се спе ци ја ли за ци ја мо же оба вља ти. Те 
уста но ве мо ра ју за до во ља ва ти зах те ве по ста вље не у пра ви ли ма 
фа кул те та и до ку мен та др жав ног ор га на (Ми ни стар ства) ко је је 
усво ји ло овај про грам пост ди плом ских сту ди ја ме ди ци не спор та.

7.2. Ин сти ту ци је у ко ји ма се оба вља спе ци ја ли за ци ја тре ба 
да ор га ни зу ју олак ша ни при ступ спе ци ја ли зан ту у сва под руч ја 
уста но ве да би се ток спе ци ја ли за ци је мо гао спро ве сти у оп ти-
мал ном окру же њу у окви ру јед ног уни вер зи тет ског или кли нич ког 
цен тра, а да се уз то омо гу ћи ин тер ди сци пли нар ност и кон такт са 
спе ци ја ли за циј ским про гра ми ма дру гих кли нич ких спе ци ја ли за-
ци ја. Та ко ђе мо ра би ти обез бе ђен при ступ ли те ра ту ри до ступ ној 
тој ин сти ту ци ји. По сто ји мо гућ ност ор га ни зо ва ња де ла спе ци ја-
ли за ци је и у дру гим спорт ско ме ди цин ским уста но ва ма.

До да так 1. Про грам спе ци ја ли за ци је из ме ди ци не спор та 
ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ФИ ЗИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ

Осно ве фи зи о ло ги је фи зи ке ак тив но сти и ње на при ме на
Ће лиј ски енер гет ски ме та бо ли зам.
Си стем пре но са енер ги је при фи зич кој ак тив но сти.
Енер гет ски си стем.
Ме ре ња оби ма по тро шње енер ги је.
Кар ди о ва ску лар на адап та ци ја при фи зич кој ак тив но сти.
Адап та ци ја ре спи ра тор ног си сте ма при фи зич кој ак тив но сти.
Не у ро ми шић ни од го вор на фи зич ку ак тив ност.
Пра ће ње енер гет ског ме та бо ли зма и не у ро ми шић не ак тив но сти.
Хор мо ни и ен до кри ни си стем у фи зич кој ак тив но сти.
Осно ве тре на жног про це са.
Сна га и ја ча ње.
Пра ће ње фи зич ких спо соб но сти, тре нинг, пре тре ни ра ност.
Про це на фи зич ке спо соб но сти.
Око ли на и фи зич ка ак тив ност.
Ер го ге на су пле мен та ци ја.
Ге не ти ка и фи зич ка ак тив ност.
Пол на за ви сност и фи зич ка ак тив ност.
Хен ди кеп и фи зич ка ак тив ност (слух, вид, те ле сна ин ва лид-

ност).

Прак тич не ве шти не

Од ре ђи ва ње оби ма енер гет ске по тро шње
Про це на VO max
Те сти ра ње плућ них функ ци ја
Изо ки не тич ки те сто ви
Ме ре ње си ле
Про це на спе ци фич ног кон ди ци о ног ста ња

КЛИ НИЧ КА АНА ТО МИ ЈА

Кли нич ки ре ле вант на ре ги о нал на ана то ми ја, укљу чу ју ћи 
гор ње и до ње екс тре ми те те, тр бу шно-сла бин ски део и кар ли цу, 
гла ву и врат, груд ни кош, кич ме ни стуб.

Нор мал не ва ри ја ци је у ана то ми ји и њи хов зна чај за ри зик од 
по вре ђи ва ња, пре вен ци ју и ле че ње по вре да.

ИС ХРА НА И ФИ ЗИЧ КА АК ТИВ НОСТ

Ма кро ну три ти јен ти и фи зич ка ак тив ност
Ми кро ну три ти јен ти
Хи дра та ци ја
Осно ва по тро шње енер ги је при фи зич кој ак тив но сти
Ис хра на и фи зич ка ак тив ност у екс трем ним усло ви ма

Са став те ла
Ис хра на и здра вље
Го ја зност, ве жба ње и кон тро ла те жи не
Ис хра на, де пои гли ко ге на и из др жљи вост
Про те и ни и ана бо ли ци у ис хра ни
Су пле мен ти
Ал ко хол и фи зич ка спо соб ност
По ре ме ћа ји ис хра не и здра вље ко сти ју же на у спор ту
Из ра чу на ва ње ка ло риј ске по тро шње
Од ре ђи ва ње и ана ли за вре ме на ис хра не
Из ра чу на ва ње те ле сног са ста ва
Ис хра на спор ти ста у раз ли чи тим усло ви ма тре на жног и так-

ми чар ског ре жи ма и су пле мен та ци ја

ИС ХРА НА И ВЕ ЖБА ЊЕ

Ма кро ну три ти јен ти
Ми кро ну три ти јен ти
Хи дра та ци ја и на пор
По тро шња суп стра та то ком ве жба ња
Ис хра на и ве жба ње у екс трем ном окру же њу
Те ле сни са став
Ис хра на и здра вље
Го ја зност, ве жба ње и кон тро ла те жи не
Ис хра на за ве жба ње
Ис хра на, гли ко ген ске ре зер ве и из др жљи вост
Ви со ко ма сна ис хра на и ве жба ње
Ана бо лич ка и про те ин ска ис хра на
Су пле мен ти
Ал ко хол и пер фор ман се ве жба ња
По ре ме ћај ис хра не, здра вље ко сти ју и три ја да спор тист ки ња
Из ра чу на ва ње енер гет ске по тро шње
Фор му ли са ње и ана ли за днев ни ка ис хра не
Из ра чу на ва ње те ле сног са ста ва
Пре по ру ка ис хра не за раз ли чи та вр ста ве жба ња/ ре жи ме тре-

нин га и ко ри шће ње су пле ме на та

Јав но здра вље

При мар на здрав стве на за шти та
Основ не те ра пиј ске оп ци је за уоби ча је на ста ња ко је се сре ћу у 

Оп штој ме ди ци ни укљу чу ју ћи ENT, плућ не бо ле сти, кар ди о ло шка 
ста ња, га стро ен те ро ло шка, оф тал мо ло шка и дер ма то ло шка ста ња

Акут на те ра пи ја уоби ча је них ми шић но ске лет них по вре да.
Аро це ду ра упу ћи ва ња се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу 

здрав стве не за шти те
Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за ве жба ње здра вих и код 

оних са из ве сним ме ди цин ским огра ни ча ва ју ћим ста њи ма
Иза зо ви у не раз ви је ним сре ди на ма и ет нич ким ма њи на ма
Ефек ти ле ко ва на то ле ран ци ју ве жба ња
Раз у ме ва ње у ор га ни за ци ју фи зи о те ра пи је у за јед ни ци (дру-

штву)

ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Ко рист ве жба ња у пре вен ци ји при мар них и се кун дар них бо-
ле сти, ра де ћи са ста нов ни штвом и кроз ор га ни за ци је.

Про гра ми ра не фи зич ке ак тив но сти, уло га ве жба ња у бо ле-
сти ма ср ца, ре спи ра тор ним бо ле сти ма, осте о по ро зи, ар три ти си ма, 
хи пер тен зи ји, ди ја бе те су и мен тал ном здра вљу.

Фи зи о ло ги ја фи зич ког оп те ре ће ња и здра вље
Осно ве епи де ми о ло ги је, пре глед ме то да и про јек то ва ње
Те о рет ске осно ве здрав стве не про мо ци је
До ка зи у ис тра жи ва њу фи зич ке ак тив но сти /здра вље
По ли ти ка јав ног здра вља пре ма фи зич кој ак тив но сти и здра вљу
Слу жбе ко је по др жа ва ју про мо ци ју фи зич ке ак тив но сти и 

њи хо ва струк ту ра
Ме ре ње фи зич ке ак тив но сти, ни воа кон ди ци је и здра вља код 

по је ди на ца и по пу ла ци је
Спо соб ност да се за поч не про грам здрав стве ног пра ће ња
Ве шти не да се обез бе ди прак ти чан во дич за по че так и во ђе-

ње про гра ма ве жба ња за љу де са ме ди цин ским про бле ми ма, као и 
да се су о че са би ло ко јим тех нич ким или про бле ми ма па ци јен та 
ко ји мо же на ста ти то ком ова квог про гра ма.



Ефе кат бо ле сти на ка па ци тет ве жба ња

Раз у ме ва ње ме ди цин ских ста ња ко ја се че сто сре ћу код осо ба 
ко је ве жба ју укљу чу ју ћи мен тал не бо ле сти, акут на фе брил на ста-
ња, епи леп си ју (и дру га не у ро ло шка ста ња), ди ја бе тес, по ре ме ћа ји 
ко а гу ла ци је, кан цер, аст ма, и ста ња ва ску ло па ти ја.

Раз у ме ва ње ефек та ко ја ова ста ња мо гу да има ју на спо соб ност 
ве жба ња, би ло на ка па ци тет ве жба ња или на ње го ву без бед ност.

Раз у ме ва ње по тен ци јал них ефе ка та ле ко ва ко ја се ко ри сте у 
те ра пи ји ових ста ња, на спо соб ност ве жба ња.

Ме ди ци на ми шић но ске лет ног си сте ма

Општа патологија мишићно – скелетног система

Раз у ме ва ње че стих кли нич ких зна ко ва и симп то ма у оп штој 
па то ло ги ји ми шић но ске лет ног си сте ма ко ји мо же при ја ви ти спор-
ти ста

Раз у ме ва ње на ла за ко ји се до би ја ју сни ма њем или дру гим ре-
ле вант ним ди јаг но стич ким про це ду ра ма

Ис ку ство:
Кру же ње на кли ни ка ма за ре у ма то ло ги ју и ен до кри но ло ги ју
По ха ђа ње пре да ва ња и се ми на ра ко ја се ти чу ових ста ња
Кру же ње на кли ни ка ма за ор то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју.

Ле че ње ме кот кив них и спорт ских по вре да

Знање

Пре вен ци ја по вре да
Пред так ми чар ски скри нинг (на во де ћи фак то ре ри зи ка, укљу-

чу ју ћи би о ме ха нич ке не нор мал но сти)
До ка зи ко ји се ти чу за гре ва ња и ис те за ња
Спорт ска опре ма, укљу чу ју ћи и за штит ну опре му  – здра вље 

и без бед ност ко ји се ти чу спор та
Без бед ни ре жи ми тре нин га у пред се зо ни
Ци ља ни про гра ми сна ге и кон ди ци је  – спе ци фич не за спорт и 

спе ци фич не за по је дин ца
Под ло га за тре нинг и спорт ска обу ћа за тре нинг
Про ме на пра ви ла у спор ту
Ле че ње акут них по вре да
Прин ци пи ле че ња акут них по вре да ме ког тки ва  – ла це ра ци је, 

ис те за ња, уга ну ћа, кон ту зи ја и хе ма то ма
Прин ци пи ле че ња акут них по вре да згло бо ва и ко сти ју  – дис-

ло ка ци је, фрак ту ре, авул зи о не по вре де, епи фи зе ал не по вре де
Раз у ме ва ње па то ло шког про це са ме кот кив них по вре да и мо-

гу ћи ефек ти уоби ча је не фар ма ко ло шке те ра пи је код ових про це са
Ле че ње хро нич не/ по вре де пре на пре за ња  – пре тре ни ра но сти
Прин ци пи пре гле да ња, ди јаг но сти ко ва ња и ле че ња син дро ма 

пре на пре за ња.
Прин ци пи кон зер ва тив ног ле че ња по вре да
Прин ци пи ре ха би ли та ци је по вре да  – ли га ме на та/ те ти ва/ ми-

ши ћа/ згло бо ви
Мул ти ди сци пли нар ни при ступ ре ха би ли та ци ји
Ко ри шће ње теј по ва ња, ста вља ња удла га, су пор та, ор то за.
Прин ци пи хи рур шког ле че ња му ску ло ске лет них по вре да
Пот пу но раз у ме ва ње ме ха ни за ма по вре де тки ва и њи хо вог 

опо рав ка
Тех ни ке да ва ња ин јек ци ја у згло бо ве и ме ка тки ва.

Ми шић но ске лет на ра ди о ло ги ја

Знање

Уло га тех ни ка сни ма ња у оп штим пој мо ви ма у сми слу ко је 
сли ке про из во ди ко ја тех ни ка.

Раз у ме ва ње ре ла тив ног ри зи ка од зра че ња у за ви сно сти од 
раз ли чи тих тех ни ка сни ма ња.

Пред но сти и ре ла тив не ма не раз ли чи тих тех ни ка сни ма ња и 
њи хо ва спо соб ност за при каз нор мал них и па то ло шких струк ту ра 
те ти ва, ли га ме на та, ми ши ћа, ко сти ју и згло бо ва.

Пот пу но раз у ме ва ње уло ге сли ка ња у ди јаг но сти ци пред ста-
вља ју ћи га ти му ле ка ра и спе ци ја ли сти ма спорт ске ме ди ци не. Ово 
укљу чу је ди јаг но сти ку и акут них и хро нич них симп то ма укљу чу ју-
ћи и акут не тра у мат ске по вре де и хро нич не по вре де пре на пре за ња.

Спо соб ност ус по ста вља ња ди фе рен ци о не ди јаг но зе за сно ван 
на анам не стич ким по да ци ма и кли нич ким пре тра га ма са ци ља ним 
ко ри шће њем сли ка ња да би се ус по ста ви ла ди фе рен ци о на ди јаг но за.

Би о ме ха нич ка про це на хо да

Знање

Функ ци о нал на ана то ми ја згло бо ва и ми шић но  – те тив них је-
ди ни ца

Ка рак те ри сти ке ко сти ју, те ти ва, ли га ме на та, зглоб не хр ска-
ви це, ми ши ћа под ути ца јем фи зич ког стре са и ис те за ња и њи хо ва 
от пор ност на за мор

Ана ли за по кре та љу ди  – осно ве ки не ма ти ке и ки не ти ке
Би о ме ха нич ка ана ли за за спорт спе ци фич них тех ни ка
Ефек ти ло ше би о ме ха ни ке, ути цај на др жа ње те ла
Ме то ди и ефек ти про ме не би о ме ха ни ке
Прин ци пи те ле сне мор фо ло ги је
Сти ца ње ис ку ства из би о ме ха ни ке са пе ди ја тром/фи зи о те ра-

пе у том
По се ћи ва ње wor kshop-ова чи је су те ме ор то тич на кон струк ци ја.

Рад уну тар клу ба

Клупски лекар

Зна ње

Уло га клуп ског ле ка ра
Пред так ми чар ски скри нинг
Здрав стве на еду ка ци ја и про це на пред се зо ну
Сти ца ње ве шти на и фи зич ке кон ди ци је
За штит на опре ма
Ме ди цин ска опре ма, обез бе ђи ва ња ле ко ва ко ји су по треб ни 

за по тре бе ти ма
Струк ту ри са ње тре нин га у ци љу спре ча ва ња по вре ђи ва ња
Пре да ва ње о до пин гу и ме то да ма/ до зво ље на упо тре ба за бра-

ње них ле ко ва/ до пинг кон тро ла
Здрав стве ни зах те ви за пу то ва ња, у сми слу ле та ави о ном и 

иму ни за ци ја
Ле кар ска тај на и ме ди цин ско прав ни аспек ти здрав стве ног 

збри ња ва ња спор ти сте
По ре ме ћа ји ис хра не, три ја да спор тист ки ња
За шти та де це
Хен ди ке пи ра ни и спорт

Ве шти не

Спо соб ност ко му ни ци ра ња
Спо соб ност при пре ме ме ди цин ског ти ма за пу то ва ње
Спо соб ност про це не ста ња окру же ња/хи ги је не/обје ка та
Спо соб ност да се ра ди и са ин ди ви ду ал ним спор ти сти ма и 

са ти мом
Спо соб ност при мар ног збри ња ва ња по вре ђе ног спор ти сте
Аде кват но во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је

Ис ку ство

На гле дан нај ма ње 2 го ди не као ле ка ра ти ма
Во ђе ње про то ко ла спор ти ста и еки пе и свих ста ња ко ја су би ла
Ис ку ство пу то ва ња са раз ли чи тим ти мо ви ма
По ха ђа ње од го ва ра ју ћих кур се ва као што је курс Пр ве по мо ћи

Лекар одговоран за спортске догађаје

Оп ште зна ње

Прав ни и ме ди цин ско  – прав ни во ди чи ко ји се од но се на ме-
ди цин ску и Без бед ност гле да ла ца на објек ти ма за так ми че ње

Во ди чи за број и вр сту ме ди цин ских рад ни ка ко ји су по треб-
ни за обез бе ђи ва ње спорт ских до га ђа ја са ве ли ким бро јем уче сни-
ка и/или гле да ла ца.

Ре ле вант ни прав ни ак ти, на ци о нал ни и ЕУ ко ји се ти чу ор-
га ни за ци је спорт ских до га ђа ја са ве ли ким бро јем уче сни ка и/или 
гле да ла ца



Про це ду ра за ева ку а ци ју по вре ђе ног спор ти сте или гле да ла-
ца са би ло ко јег спорт ског до га ђа ја

Про це ду ре за про це ну по тре ба у сми слу ле ко ва, ме ди цин ске 
опре ме, ме ди цин ског осо бља, и ко му ни ка циј ске опре ме за би ло 
ко ји спорт ски до га ђај.

Специфични спортови

Зна ње

Бли скост са ши ро ком па ле том спор то ва у сми слу пра ви ла и 
про пи са, фи зи о ло шких зах те ва и ри зи ка по вре ђи ва ња

Обез бе ђи ва ње ме ди цин ске те ра пи је за спор ти сте ко ји су у 
овим спор то ви ма

Обез бе ђи ва ње са ве та за упра ву еки па у сми слу пред так ми-
чар ског скри нин га, про гра ма тре нин га, про це на ри зи ка по вре ђи-
ва ња и те ра пи ја по вре да, за би ло ко ји од ових спор то ва.

Ис ку ство

Про во ђе ње вре ме на са ти мо ви ма ко ји су укљу че ни у ове 
спорт ске ди сци пли не

По ха ђа ње од го ва ра ју ћих кур се ва за ле че ње спор ти ста укљу-
че них у ове спор то ве

Ургентна стања

По вре де гла ве и по трес мо зга

Па то фи зи о ло ги ја по тре са мо зга
Раз ли чи те де фи ни ци је по тре са мо зга
Про це на озбиљ но сти по тре са мо зга  – на осно ву анам не зе
Раз у ме ва ње мо гу ћих зна чај них ком пли ка ци ја
Ди јаг но сти ко ва ње по тре са мо зга
Раз у ме ва ње крат ко трај них и ду го трај них по сле ди ца по тре са 

мо зга
Ре ха би ли та ци ја спор ти сте са по тре сом мо зга
Ра ци о нал на про це на по врат ка на спорт ске ак тив но сти
Пра ви ла спе ци фич на за раз ли чи те спор то ве
Мак си ло фа ци јал не и по вре де зу ба

Изненадна смрт у спорту

Зна ња

Ин ци ден ца и пре ва лен ца из не над не смр ти спор ти сте
Ети о ло ги ја из не над не смр ти спор ти сте
Укљу чу ју ћи кар ди о ло шке узро ке
Укљу чу ју ћи тра у мат ске узро ке
Фак то ри око ли не
Раз у ме ва ње уло ге пред так ми чар ског скри нин га

Ве шти не

Уво ђе ње стра те ги је за сма ње ње ри зи ка од из не над не смр ти 
у спор ту

Спо соб ност за пре по зна ва ње спор ти ста са ри зи ком на осно ву 
анам не зе, пре гле да и од го ва ра ју ћих пре тра га

Спо соб ност за рад са спор ти сти ма са по зна тим ри зи ко фак-
то ри ма

Ис ку ство

Ме ди цин ско обез бе ђе ње так ми че ња у кон такт ним спор то ви ма
При су ство ва ње кар ди о ло шким те сти ра њи ма
Ана ли за EKG-а и пре по зна ва ње од го ва ра ју ће па то ло ги је
По сма тра ње ехо кар ди о гра фи је
При су ство ва ње кли нич кој прак си ме кот кив них обо ље ња, 

укљу чу ју ћи Мар фа нов син дром
Уче ство ва ње у из во ђе њу прет ход них пре гле да

Тре нинг из ре а ни ма ци је

Про це на ста ња на ли цу ме ста укљу чу ју ћи пру жа ње по мо ћи 
за одр жа ње основ них жи вот них функ ци ја, на пред не тех ни ке за 
одр жа ње жи вот них функ ци ја, ана фи лак си ја, основ ни и на пред ни 

курс одр жа ња ди сај них пу те ва, спи нал на имо би ли за ци ја и прин-
ци пи без бед ног тран спор та па ци јен та са по вре дом кич ме

Осно ве фар ма ко ло ги је ле ко ва при ме ње них у ре а ни ма ци ји
Де таљ но по зна ва ње прин ци па бри ге па ци јен та без све сти
Основ но зна ње и прин ци пи збри ња ва ња тра у ме
Прин ци пи и трет ман по вре де кич ме, гла ве, груд ног ко ша, аб-

до ме на, опе ко ти на, по вре де ока, зу ба и ге ни то у ри нар них по вре да

Не сре ће и хит на ста ња

Осно ви три ја же по вре да
Акут на про це на и трет ман ме кот кив них по вре да
Прин ци пи основ ног збри ња ва ње фрак ту ра
Зна ња о нај че шћим фрак ту ра ма и дис ло ка ци ја ма гор њих и 

до њих екс тре ми те та
Про це на и трет ман ма јор и ми нор по вре да гла ве
Ди фе рен ци јал на ди јаг но за код акут них тра у ма ока
Ди фе рен ци јал на ди јаг но за код акут них тра у ма уха, гр ла и но са
Раз у ме ва ње прин ци па и при ме не ло кал них ане сте ти ка као и 

при ме не ло кал не и оп ште ане сте зи је

ЛЕ КО ВИ У СПОР ТУ

Раз у ме ва ње ефе ка та раз ли чи тих фар ма це ут ских пре па ра та на 
фи зич ку рад ну спо соб ност

Исто ри јат упо тре бе ле ко ва у спор ту
Не до зво ље не суп стан це и ме то де у спор ту
Те ра пе ут ска упо тре ба ле ко ва код обо ље ња или по вре да
Еду ка ци ја спор ти ста и те ра пе у та  – уло га ле ка ра и ње го ве 

оба ве зе
За ко но дав ци укљу чу ју ћи вла ду, MOK, WA DA и по је ди нач не 

спорт ске ор га ни за ци је

ПСИ ХО СО ЦИ ЈАЛ НИ АСПЕК ТИ СПОРТ СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Свест о мо тор ном уче њу, се лек тив ној па жњи и об ра ди ин-
фор ма ци ја (те о ри ја и мо де ли)

Пси хо ло ги ја про ме на по на ша ња у то ку спорт ске ак тив но сти
Пси хо ло шки аспек ти стре са, тра у ме, не спо соб но сти, ре ха би-

ли та ци је и не у спе ха у спор ту
Пси хо ло шки аспек ти мо ти ва ци је, по бу ђи ва ња и успе ха
Груп на пси хо ло ги ја: еки пе, тре не ра, ме ди цин ске еки пе, груп-

на ди на ми ка, ре мо де ло ва ње по на ша ња
Пси хо ло шки/ефек ти рас по ло же ња фи зич ке ак тив но сти
Со ци о ло ги ја спор та: укљу чу ју ћи на си ље у спор ту, нор ме и 

вред но сти по на ша ња у спор ту, ефе кат спор та и фи зич ке ак тив но сти 
на со ци ја ли за ци ју, ути цај узо ра, пи та ња упо тре бе дро ге у спор ту

Пси хо со ци јал ни ефек ти пре ки да ба вље ња спор том

ПРЕ ТРА ГЕ И ПРО ЦЕ ДУ РЕ

Зна ња фи зи о ло ги је нер ва и ми ши ћа  – мо тор на је ди ни ца
По зна ва ње и раз у ме ва ње елек тро фи зи о ло шких ме то да (EMG 

и NCS)
По зна ва ње ин ди ка ци ја за елек тро фи зи о ло шке пре тра ге, њи-

хо ве пред но сти и ма не
По зна ва ње основ них ка рак те ри сти ка нор мал ног EMG-а и NCS-а
По зна ва ње три основ на ти па по вре де нер ва (не у ро прак си ја, 

ак со нот ме за, и не у рот ме за)
Де таљ но ана том ско по зна ва ње ми шић них ком парт ма на, по-

себ но оних са че шћом по ја вом по ве ћа ног при ти ска у ком прат ма ну 
(ко парт мент син дром)

Ана то ми ја згло бо ва, спе ци фич но по ве за них са мо гу ћим ком пли-
ка ци ја ма код аспи ра ци је или код ин јек ци о не те ра пи је на згло бо ви ма

Прин ци пи би о ме ха ни ке до њих екс тре ми те та и при ме на ор то за
Прин ци пи и тех ни ка ул тра со но гра фи је ло ко мо тор ног си сте ма

ПО ВРЕ ДЕ КИЧ МЕ, РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПО СЛЕ  
АМ ПУ ТА ЦИ ЈА И СПОРТ КОД ОСО БА  

СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

По зна ва ње спе ци јал них по тре ба спор ти ста са ин ва ли ди те том 
(це ре брал на па ра ли за, осо ба са ам пу та ци ја ма, сла бо ви ди и на глу-
ве осо бе, мен тал но за о ста ле осо бе)



По зна ва ње спе ци јал них ме ди цин ских по тре ба спор ти ста са 
ин ва ли ди те том (зна ња о ка те те ри ма, де ку би ту си ма, не га па трљ ка 
и дру го)

Раз у ме ва ње фи зич ких про бле ма са ко ји ма се сре ћу осо бе са 
ам пу та ци ја ма и ко ри сни ци ме ди цин ских ко ли ца у сва ко днев ном 
жи во ту и у од но су на спорт

По зна ва ње вр ста про сте тич ких апа ра та, по себ но оних ко је се 
упо тре бља ва ју у спор ту

По зна ва ње вр ста ко ли ца и из ме на нео п ход них у по је ди ним 
спор то ви ма

По се до ва ње зна ња о гру па ма и ор га ни за ци ја ма осо ба са ин-
ва ли ди те том

По зна ва ње ефе ка та по вре де кич ме не мо жди не на раз ли чи тим 
ни во и ма

Зна ња о кла си фи ка ци ји не спо соб но сти и од го ва ра ју ћих пра ви-
ла и про пи са  – Спе ци јал на Олим пи ја да, Па ра о лим пиј ске асо ци ја ци је

ФИ ЗИЧ КА АК ТИВ НОСТ КОД ПО СЕБ НИХ ГРУ ПА

Де ца и адо ле сцен ти

Спортска селекција

Ана том ске и фи зи о ло шке раз ли ке де це и адо ле сце на та, у од-
но су на трет ман по вре да и бо ле сти

Пе ди ја триј ске по вре де ло ко мо тр ног си сте ма: по вре де епи фи-
зног пла тоа, трак ци о ни апо фи зи тис, ти пич не фрак ту ре и спе ци-
фич не ме кот кив не по вре де

Раз у ме ва ње не ак ци ден тал них по вре да у свим об ли ци ма, уз 
по што ва ње де те та и ње го вих пра ва

Раз у ме ва ње Gillck-ове ком пе тент но сти и ле гал ност ле че ња 
ма ло лет них ли ца

Основ на зна ња о ме та бо лич ким по ре ме ћа ји ма код де це и 
адо ле сце на та

Основ на зна ња и прин ци пи прет ход ног пре гле да код де це, са 
по себ ним освр том на кар ди о ло шки пре глед (на HOCM)

Ди јаг но сти ка и трет ман аст ме ин ду ко ва не фи зич ком ак тив-
но шћу у де тињ ству

При ме на од го ва ра ју ћег тре нин га и оп те ре ће ња за раз вој ко-
сти ју и ме та бо ли зма

Иден ти фи ка ци ја нај че шћих по ре ме ћа ја у ис хра ни и пер цеп-
ци ји соп стве ног те ла код спор ти сте у раз во ју, са по себ ном па-
жњом на по ја ву аме но ре је (при мар не и се кун дар не) и по ја ву три-
ја де же не спор ти сте

Разлике на основу пола

Раз у ме ва ње ефе ка та хор мон ског ци клу са на фи зич ку спо соб ност
Раз у ме ва ње ефе ка та ве жба ња на мен стру ал ни ци клус
Прин ци пи ма ни пу ла ци је мен стру ал ним ци клу сом
Кон тра цеп ци ја код спор тист ки ња, пред но сти и ма не у од но су 

на фи зич ку спо соб ност
Раз у ме ва ње ве зе из ме ђу хор мо на, те жи не, осте о по ро зе и 

стрес фрак ту ра код же на спор ти ста
Ве за из ме ђу труд но ће и ве жба ња у сми слу без бед но сти и фи-

зич ке спо соб но сти
Прин ци пи по врат ка ве жба њу по сле по ро ђа ја
Раз у ме ва ња пол них раз ли ка и ве жба ња

Ста ри ји спор ти сти

Раз у ме ва ње ефе ка та ста ре ња на ми шић ну ма су, кар ди о ва ску-
лар ну спрем ност, из др жљи вост

Зна ње и узи ма ње у об зир хро нич них бо ле сти и њи хо вих ефе-
ка та на фи зич ку спо соб ност

Раз у ме ва ње ри зи ка и ко ри сти ве жба ња код ста рих осо ба
Зна ње о ефек ти ма ле ко ва (тј. be ta  – бло ка то ри) на спо соб ност 

за ве жба ње
Зна ња о пре пи си ва њу ве жби

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И СТА ТИ СТИ КА

Зна ња

Ети ка кли нич ког ис тра жи ва ња
Ти по ви ис тра жи ва ња: екс пе ри мент, оп сер ва ци ја, кон тро ла, 

по је ди нач ни слу чај

Прин ци пи ста ти сти ке, ди зајн сту ди је, ран до ми за ци ја и тех-
ни ке об ра де по да та ка

Епи де ми о ло ги ја спорт ских по вре да и здрав стве ни про бле ми 
ве за ни за фи зи ку ак тив ност

Ве шти не

Спо соб ност кри тич ког чи та ња на уч них, кли нич ких и дру гих 
ре ле вант них на уч них сту ди ја

Спо соб ност ева лу а ци је чи ње ни ца пред ста вље них у на уч ном 
ра ду, пре глед ли те ра тур них на во да и ме та  – ана ли за

Пре зен то ва ње ре зул та та ис тра жи ва ња у ра до ви ма и на струч-
ним ску по ви ма

Ди зај ни ра ње и при ме на кли нич ке сту ди је
При ме на на ла за ис тра жи ва ња у кли нич ку прак су
Пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ко ра ка на осно ву на ла за кли нич-

ке сту ди је
При ка зи ва ње спо соб но сти кре и ра ња ис тра жи ва ња

НА СТАВ НЕ И ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ О НЕ СПО СОБ НО СТИ

Прин ци пи из ра де пре зен та ци је
Прин ци пи при пре ме ин фор ма ци ја у пре зен та ци ји за гру пе 

раз ли чи тог ни воа ме ди цин ског зна ња (спор ти сти, тре не ри, дру ги 
здрав стве ни рад ни ци, спе ци ја ли сти спорт ске ме ди ци не)

По зна ва ње софт вер ских па ке та за пре зен та ци ју ин фор ма ци ја
Пре зен та ци ја (исто ри ја слу ча ја, ли те ра тур ни на во ди, но ва 

зна ња) на спорт ско ме ди цин ском ску пу на го ди шњем ни воу: ре ги-
о нал ни, на ци о нал ни и ме ђу на род ни (по жељ но)

Уче шће на зва нич ним кур се ви ма за уна пре ђе ње на став них 
спо соб но сти

СПОРТ СКО МЕ ДИ ЦИН СКИ МЕ НАЏ МЕНТ

Прин ци пи пер со нал не ефи ка сно сти/ ме наџ мент вре ме на
Прин ци пи би знис пла ни ра ња и мар ке тин шке стра те ги је
Раз у ме ва ње IT у ме ди цин ској прак си и по тен ци јал за уна пре-

ђе ње ефи ка сно сти прак се
Пи та ња људ ских ре сур са
Прин ци пи до бре ко му ни ка ци је, са ве то ва ње
Прин ци пи до брог тим ског ра да  – ди на ми ка гру пе, тех ни ке 

ру ко во ђе ња, ре ше ње кон фли ка та, мо ти ва ци ја, уна пре ђе ње тим ског 
иден ти те та

Спо соб ност ефи ка сног ра да у мул ти ди сци пли нар ним ти мо-
ви ма ве за ним за спор ти сте и фи зи о те ра пе у те, спорт ске на уч ни ке, 
осте о па те, ки ро прак ти ча ре, тре не ре и дру ге

Прин ци пи ефи ка сног фи нан сиј ског ру ко во ђе ња, пла ни ра ња, 
раз вој не по ли ти ке и бу џе та

Ор га ни за ци је уну тар ме ди цин ске про фе си је:
Кли нич ко упра вља ње
Про це на
Прин ци пи пла ни ра ња во ђе ња фор мал них са ста на ка са ак цен-

том на фор мал ну струк ту ру са стан ка

ЕТИЧ КИ И МЕ ДИ КО – ЛЕ ГАЛ НИ АСПЕК ТИ

Ре ле вант но на ци о нал но (ЕУ) за ко но дав ство и ме ди цин ско  – 
прав не смер ни це

За ко но дав ство у ве зи па ци јен то вих пра ва
За ко но дав ство у ве зи др жа ња ме ди цин ске до ку мен та ци је
Зах те ви за са гла сно шћу па ци јен та
Смер ни це за рад са ма ло лет ним ли ци ма и дру гим по тен ци-

јал но осе тљи вим по пу ла ци ја ма
Упо зна ва ње са ме то да ма при до би ја ња ин фор ма ци ја од зна ча-

ја за па ци јен то ву при ват ност, од стра не ме ди ја и дру гих за ин те ре-
со ва них ли ца

За ко ни о при ват но сти

Анекс 2 
Етич ки Прин ци пи у спорт ској ме ди ци ни

Етич ки ко до ви Ме ђу на род на Фе де ра ци ја Спорт ске Ме ди ци-
не (In ter na ti o nal Fe de ra tion of Sports Me di ci ne-FIMS) се од но се на 
све спе ци ја ли сте ме ди ци не спор та. Пре глед ових те ма сле ди:



1. Ме ди цин ска Ети ка  – оп шти прин ци пи: исти етич ки прин-
ци пи ко ји се од но се на све ле ка ре ће се од но си ти и на спорт ску 
ме ди ци ну. Глав не оба ве зе ле ка ра су: Увек во ди ти ра чу на да је 
здра вље ле ка ра на пр вом ме сту. Ни ка да не на шко ди. Ни ка да не на-
ме та ти соп стве ни ауто ри тет на на чин ко ји угро жа ва пра во спор ти-
сте да сам до но си од лу ке.

2. Ети ка у Спорт ској Ме ди ци ни: Ле кар ко ји во ди ра чу на о 
спор ти сти ма раз ли чи тог уз ра ста има етич ку оба ве зу да раз у ме спе-
ци фич не фи зич ке, мен тал не и емо тив не зах те ве фи зич ке ак тив но-
сти, ве жба ња и спорт ског тре нин га. По сто ји раз ли чит од нос из ме ђу 
ле ка ра спорт ске ме ди ци не, њи хо вих по сло да ва ца, слу жбе них ли ца 
из спорт ских ор га ни за ци ја, ко ле га ле ка ра и спор ти ста. У спорт ској 
ме ди ци ни по сто ји ве за из ме ђу па то ло шких по ја ва и спе ци фич них 
ре кре а тив них и про фе си о нал них ак тив но сти. Спорт ска по вре да 
има ди рек тан и не по сре дан ути цај на уче шће у спорт ским ак тив но-
сти ма ко је мо гу да има ју пси хо ло шке и фи нан сиј ске им пли ка ци је.

3. По себ на етич ка пи та ња у Спорт ској Ме ди ци ни: Ле ка ре ва 
оба ве за пре ма спор ти сти је при мар на док су уго вор не и дру ге оба-
ве зе на дру гом ме сту. Ме ди цин ска од лу ка мо ра би ти до не та ча сно 
и са ве сно. Основ ни етич ки прин цип у здрав стве ној не зи је по што-
ва ње ауто но ми је. Есен ци јал на ком по нен та ауто но ми је је зна ње. 
Не мо гућ ност до би ја ња ин фор ми са ног при стан ка је под ри ва ње 
ауто но ми је спор ти сте.

4. Од нос Спор ти ста  – Ле кар: Ле кар не ће до зво ли ти да ре-
ли ги о зна уве ре ња, на ци о нал ност, ра сна при пад ност, по ли тич-
ки ста во ви или со ци јал ни ста тус ути чу на ње го ве оба ве зе пре ма 
спор ти сти. Осно ва од но са спор ти сте и ле ка ра би тре ба ли да бу-
ду ме ђу соб но по ве ре ње и по што ва ње. Спор ти ста мо же да оче ку је 
од ле ка ра мак си мал ну про фе си о нал ност у сва ком тре нут ку. Да ти 
са вет и пру же на по моћ би увек тре ба ли да бу ду до не ти у ко рист 
спор ти сте. Пра во спор ти сте на при ват ност мо ра би ти за шти ће на. 
Пра ви ла о во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та ци је и здрав стве не не ге 
ће би ти при ме ње на и на по љу спорт ске ме ди ци не. Спе ци ја ли ста 
спорт ске ме ди ци не во ди уред ну и пре ци зну до ку мен та ци ју о сво-
јим па ци јен ти ма. У све тлу ве ли ког ин те ре со ва ња јав но сти и ме ди-
ја у ве зи здра вља спор ти ста, ле кар за јед но са спор ти стом тре ба да 
од лу чи ко је ин фор ма ци је мо гу би ти упо тре бље не за јав но при ка-
зи ва ње. Ка да је у уло зи тим ског ле ка ра, ле кар спе ци ја ли ста спорт-
ске ме ди ци не пре у зи ма од го вор ност за спор ти сте као и тре нер и 
клуп ска ад ми ни стра ци ја. Од из у зет ног је зна ча ја да сва ки спор ти-
ста бу де ин фор ми сан о тој ле ка ре вој оба ве зи и одо бри об ја вљи ва-
ње у су прот ном по вер љи вих ме ди цин ских ин фор ма ци ја, али са мо 
за по је ди не од го вор не осо бе и за пре ци зно на ве де не по тре бе, а у 
ве зи фи зич ке спрем но сти спор ти сте. Спе ци ја ли ста спорт ске ме ди-
ци не ће оба ве сти ти спор ти сту о трет ма ну, упо тре би ле ко ва и мо-
гу ћим по сле ди ца ма на ра зу мљив на чин и тра жи ти са гла сност за 
на ста вак да љег ле че ња.

5. Тре нинг и Так ми че ње: Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме-
ди ци не би тре ба ло да се су прот ста ви тре на жним про то ко ли ма и 
пра ви ли ма так ми че ња ко ја би мо гла да угро зе здра вље спор ти ста. 
Ле кар спорт ске ме ди ци не по се ду је зна ње о спе ци фич ним и мен-
тал ним зах те ви ма ко ји се по ста вља ју пред спор ти сту у то ку спорт-
ских ак тив но сти. Ре ле вант ни аспек ти ово га укљу чу ју: екс пер ти зу, 
ефек тив ност, ефи ка сност и без бед ност. Ако су спор ти сти де ца или 
адо ле сцент у пи та њу, ле кар мо ра раз мо три ти по себ не ри зи ке ко ји 
од ре ђе ни спорт но си осо би ко ја још ни је до сти гла фи зич ку и пси-
хич ку зре лост.

6. Обра зо ва ње: Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не уче-
ству је на кур се ви ма кон ти ну и ра не еду ка ци је да би одр жао и уна пре-
дио сво је зна ње и ве шти не ко је ће му омо гу ћи ти да пру жи оп ти мал-
не са ве те и не гу сво јим па ци јен ти ма спор ти сти ма. Сте че на зна ња би 
тре бао да по де ли са ко ле га ма спе ци ја ли сти ма спорт ске ме ди ци не.

7. Про мо ци ја здра вља: Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци-
не је у оба ве зи да еду ку је љу де свих уз раст них ка те го ри ја о ко ри-
сти ма ба вље ња фи зич ком ак тив но сти по здра вље чо ве ка.

8. По вре де и спор ти сти: Оба ве за је ле ка ра спе ци ја ли сте 
спорт ске ме ди ци не да од ре ди да ли по вре ђе ни спор ти ста мо же да 
на ста ви са тре нин гом или так ми че њем. Ис ход так ми че ња или тре-
не ро ве су ге сти је не би тре ба ло да ути чу на од лу ку, већ са мо мо гу-
ћи ри зик и по сле ди це по здра вље спор ти сте. Пре вен ци ја по вре да 
би тре ба ла да бу де од нај ве ћег зна ча ја.

9. Те ра пе ут ске ве жбе: Ка да су уте ме ље не на на уч ном ис тра-
жи ва њу, де таљ но пре пи са не ве жбе тре ба да бу ду део те ра пе ут ског 
пла на за опо ра вак спор ти сте од по вре де или бо ле сти.

10. Од нос са ко ле га ма: Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци-
не тре ба да са ра ђу је са дру гим спе ци ја ли сти ма: фи зи о те ра пе у ти-
ма, пси хо ло зи ма, би о хе ми ча ри ма, кли нич ким фи зи о ло зи ма и др. 
Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не има крај њу од го вор ност за 
здра вље и до бро бит спор ти сте и тре ба ло би пре ма то ме да ко ор ди-
ни ше рад и уло ге дру гих уче сни ка у бри зи о здра вљу спор ти сте, 
у пре вен ци ји, те ра пи ји и ре ха би ли та ци ји по вре да и бо ле сти. Кон-
цепт ин тер ди сци пли нар ног тим ског ра да је есен ци ја лан у спорт-
ско  – ме ди цин ској прак си. Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не 
би тре ба ло да се су здр жи од јав ног кри ти ко ва ња ко ле га по про фе-
си ји ко ји су укљу че ни у ра ду са спор ти сти ма. Ка да ле кар спе ци ја-
ли ста спорт ске ме ди ци не уочи про блем код спор ти сте ко ји пре ва-
зи ла зи ње гов ни во струч но сти, он ће са ве то ва ти спор ти сту да га 
пре гле да од го ва ра ју ћи ле кар спе ци ја ли ста и упу ти ће га на та квог.

11. Од нос са слу жбе ним ли ци ма у клу бо ви ма и сл.: У то ку спорт-
ског до га ђа ја од го вор ност ле ка ра спе ци ја ли сте спорт ске ме ди ци не је 
да од лу чи да ли по вре ђе ни спор ти ста мо же да на ста ви или да се вра ти 
у игру или так ми че ње. Ле кар тре ба са мо стал но да до не се та кву од лу-
ку. Да би мо гао да ис пу ни сво ја етич ка на че ла и оба ве зе ле кар спе ци ја-
ли ста спорт ске ме ди ци не мо ра ин си сти ра ти на про фе си о нал ној ауто-
но ми ји и од го вор но сти за све ме ди цин ске од лу ке ве за не за здра вље 
без бед ност и ле ги тим на пра ва спор ти сте. Ни јед но дру го ли це не би 
тре ба ло да ути че на ова кве од лу ке. Ни јед на ин фор ма ци ја у ве зи спор-
ти сте не мо же би ти да та тре ћем ли цу без са гла сно сти спор ти сте.

12. До пинг: Ле кар спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не ће се 
су прот ста ви ти и у прак си уз др жа ти од упо тре бе ме то да ко је по-
бољ ша ва ју пер фор ман се ве штач ки, као нпр. сред ства за бра ње на 
од стра не ИОЦ и ЊА ДА. Ле ка ри спорт ске ме ди ци не се су прот-
ста вља ју упо тре би сред ста ва ко ја ни су у скла ду са прин ци пи ма 
ме ди цин ске ети ке или ко ја ни су на уч но по твр ђе на. Пре ма то ме 
су прот но је ме ди цин ској ети ци да до пу сти до пинг у би ло ком об-
ли ку. Ле кар та ко ђе не сме на би ло ко ји на чин да ку пи ра бол у ци-
љу по врат ка спор ти сте тре нин гу или так ми че њу, уко ли ко по сто ји 
ри зик од по гор ша ња по вре де.

13. Ис тра жи ва ња: ис тра жи ва ња би тре ба ло да бу ду спро ве де-
на у скла ду са етич ким прин ци пи ма при хва ће ним за ис тра жи ва ња 
на љу ди ма и жи во ти ња ма. Ис тра жи ва ње ни ка да не сме би ти спро-
ве де но на на чин ко ји би мо гао да по вре ди спор ти сту или угро зи 
фи зич ке спо соб но сти спор ти сте.

43. Тран сфу зиј ска ме ди ци на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Оп шти ци ље ви спе ци ја ли за ци је

Намена специјализације

Спе ци ја ли за ци ја из тран сфу зиј ске ме ди ци не је струч ни и 
обра зов ни про цес, у ко ме спе ци ја ли зант до би ја те о риј ско и прак-
тич но зна ње из ове обла сти. Спе ци ја ли за ци ја из тран сфу зиј ске 
ме ди ци не об у хва та зна ња из обла сти оп ште, ла бо ра то риј ске и 
кли нич ке ме ди ци не. Спе ци ја ли ста тран сфу зиј ске ме ди ци не је ме-
ди цин ски ква ли фи ко ва на осо ба ко ја је од го вор на за пла ни ра ње 
и ор га ни за ци ју при ку пља ња, об ра де, скла ди ште ња, тран спор та, 
ди стри бу ци је, те сти ра ња и ра ци о нал не при ме не кр ви и про ду ка-
та од кр ви уз обез бе ђе ње си сте ма ква ли те та. Спе ци ја ли ста тран-
сфу зиј ске ме ди ци не тре ба да бу де при пре мљен да са мо стал но ор-
га ни зу је и во ди ла бо ра то ри ју, или слу жбу тран сфу зи је кр ви, све 
ди јаг но стич ке и те ра пиј ске тран сфу зиј ске по ступ ке као и да при-
пре ма упут ства из обла сти тран сфу зиј ске ме ди ци не. Са мо стал но 
уче ству је у из ра ди струч них и еду ка тив них про гра ма и у над зо ру 
спро во ђе ња док три не из обла сти тран сфу зиј ске ме ди ци не.

Тра ја ње и про грам спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја тра је 3 го ди не.
Про грам спе ци ја ли за ци је:

Дво се ме страл на на ста ва 9 ме се ци
Ба зич на зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни 13 ме се ца 

и 2 ме се ца 
од мо ра

  – да ва ла штво кр ви 3 ме се ца
  – об ра да, чу ва ње, тран спорт, ди стри бу ци ја и упо тре ба кр ви и крв-

них про ду ка та
3 ме се ца



  – ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни и тран-
сплан та ци ји

5 ме се ци

  – мо ле ку лар на би о ло ги ја и би о тех но ло ги ја у тран сфу зиј ској ме ди-
ци ни

1 ме сец

  – по себ на по гла вља у тран сфу зиј ској ме ди ци ни 1 ме се ца
Кли нич ка зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни 11 ме се ци 

и 1 ме сец 
од мо ра:

  – хе ма то ло ги ја 4 ме се ца
  – хи рур ги ја и ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма ци јом 3 ме се ца
  – ги не ко ло ги ја и аку шер ство 1 ме сец
  – пе ди ја три ја и нео на то ло ги ја 2 ме се ца
  – кли нич ка иму но ло ги ја 1 ме сец

За вр ше так спе ци ја ли за ци је

На по чет ку спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зан ту се од ре ђу је глав-
ни мен тор (на уч ни са рад ник, спе ци ја ли ста тран сфу зиј ске ме ди-
ци не) ко ји утвр ђу је да је спе ци а ли стич ки стаж за вр шен та ко што 
про ве ра ва тра ја ње спе ци ја ли за ци је, по ха ђа ње те о риј ске и прак-
тич не на ста ве, из во ђе ње про пи са них ве шти на, као и успе шност 
по ло же них ко ло кви ју ма.

Спе ци ја ли за ци ја се за вр ша ва спе ци ја ли стич ким ис пи том. Ис-
пит на ко ми си ја бро ји 5 чла но ва, од ко јих су 2 ре дов ни на став ни ци 
Ме ди цин ског фа кул те та, а 3 су спе ци ја ли сти тран сфу зиј ске ме ди ци не.

Про ве ра зна ња

Сва ки спе ци ја ли зант има спе ци ја ли стич ку књи жи цу и днев ник 
у ко је се упи су ју све из вр ше не ве жбе, се ми на ри и про ве ре зна ња.

Про ве ра сте че ног зна ња

Ква ли тет зна ња и струч не спо соб но сти спе ци ја ли зан та кон-
тро ли шу се трај ним струч ним над зо ром и про ве ром зна ња  – ко ло-
кви ју ми ма

Не по сред ни и по сред ни над зор над сти ца њем зна ња и струч-
не спо соб но сти спе ци ја ли зан та има ју мен то ри. Тај над зор се вр ши 
сва ко днев но. Про ве ра зна ња спе ци ја ли зан та вр ши се у об ли ку ко-
ло кви ју ма, ко ји мо гу би ти пи сме ни или усме ни.

Оба ве зни ко ло кви ју ми су:
1) да ва ла штво кр ви, мо ти ва ци ја до бро вољ них да ва ла ца и до-

нор ски афе ре зни по ступ ци,
2) ге нет ка, иму но ло ги ја и се ро ло ги ја крв них гру па,
3) тран сфу зиј ски тран сми сив не бо ле сти,
4) те ра пиј ски афе ре зни по ступ ци,
5) при пре ма ла бил них и ста бил них про ду ка та од кр ви
6) усме ре на хе мо те ра пи ја и не же ље ни ефек ти,
7) хе мо ста за  – фи зи о ло шки и па то фи зи о ло шки ме ха ни зми.
Зна ње се про ве ра ва и кроз при ка зе слу ча је ва, при пре ма ње се-

ми на ра из иза бра не обла сти, пре гле дом ли те ра ту ре, пи са њем струч-
них ра до ва и уче ство ва њем у ра ду струч них ску по ва. Услов за по ла-
га ње спе ци ја ли стич ког ис пи та су успе шно по ло же ни ко ло кви ју ми и 
по зи тив на оце на глав ног мен то ра за сва ку школ ску го ди ну.

Пред ис пит ни тест 
ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Базична знања у трансфузијској медицини
Трајање: 13 месеци и 2 месеца одмора

Оспо со бље ност и циљ:
 – ор га ни за ци ја и во ђе ње ак ци ја да ва ња кр ви у тран сфу зиј ској 

уста но ви и на те ре ну
 – оспо со бље ност за при пре му, ди стри бу ци ју и при ме ну кр ви 

и крв них про ду ка та и из во ђе ње до нор ских афе ре зних по сту па ка
 – оспо со бље ност за ла бо ра то риј ска те сти ра ња у тран сфу зиј-

ској ме ди ци ни
 – оспо со бље ност за де жур ство под над зо ром ле ка ра спе ци ја-

ли сте тран сфу зиј ске ме ди ци не

Кратак опис оспособљавања у одређеним областима

Да ва ла штво кр ви

Мо ти ва ци ја да ва ла ца, про мо ци ја да ва ла штва и са рад ња са 
Цр ве ним кр стом

Ор га ни за ци ја да ва ња кр ви у тран сфу зиј ским уста но ва ма и 
мо бил ним еки па ма

На че ла да ва ња кр ви
Да ва лац кр ви, стан дар ди, на чин узи ма ња кр ви и крв них про-

ду ка та
До нор ски афе ре зни по ступ ци
Ор га ни за ци ја тран сфу зи о ло шке слу жбе
За кон ске ре гу ла ти ве и про пи си

Обрада, чување, транспорт, дистрибуција и употреба крви
и крвних продуката

При пре ма ком по не на та од кр ви  – цен три фу ги ра ње, фил три-
ра ње, за мр за ва ње, од мр за ва ње

Чу ва ње и ети ке ти ра ње ком по не на та од кр ви
Тран спорт и ди стри бу ци ја ком по не на та од кр ви
При пре ма ста бил них про ду ка та од кр ви  – ква ли тет пла зме за 

фрак ци о ни са ње, по сту пак фрак ци о ни са ња
Ра ци о нал на при ме на кр ви и про ду ка та од кр ви  – ин ди ка ци је 

за ле че ње, из бор крв них про ду ка та
Са ку пља ње, изо ла ци ја и чу ва ње ма тич них ће ли ја хе ма то по е-

зе из пе ри фер не кр ви афе ре зним по ступ ком
Об ра да кост не ср жи у АВО и HLA ин ком па ти бил ним тран-

сплан та ци ја ма
Не же ље ни ефек ти хе мо те ра пи је и њи хо во при ја вљи ва ње

Лабораторијска испитивања у трансфузијској медицини
и трансплантацији

Иму но хе ма то ло шка ис пи ти ва ња

Иму но хе ма то ло шка ис пи ти ва ња
Осно ве иму но ло ги је и иму но хе ма то ло ги је са ге не ти ком
Ла бо ра то риј ска те сти ра ња у иму но хе ма то ло ги ји
Крв но груп ни си сте ми ери тро ци та
Ен зим ски тест, ан ти гло бу лин ски тест и дру ге ме то де за до ка-

зи ва ње ан ти е ри тро цит них ан ти те ла
Скри нинг ан ти е ри тро цит них ан ти те ла
Пре тран сфу зиј ска те сти ра ња
Иден ти фи ка ци ја и кван ти фи ка ци ја ан ти е ри тро цит них ало ан-

ти те ла, ауто ан ти те ла
Иму но хе ма то ло шка и дру га ис пи ти ва ња иму них хе мо ли зних 

тран сфу зиј ских ре ак ци ја
Иму но хе ма то ло шка ис пи ти ва ња у пре на тал ној и пе ри на тал-

ној за шти ти
Ме то де, суд ско ме ди цин ски и етич ки во ди чи у ис пи ти ва њу 

спор ног ро ди тељ ства
При пре ма иму но се ро ло шких ре а ген са

Тран сфу зиј ски тран сми сив не бо ле сти

Тран сфу зиј ски тран сми сив не бо ле сти (ви ру сне, бак те риј ске, 
па ра зи тар не)

Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња за до ка зи ва ње при су ства мар ке-
ра бо ле сти ко је се мо гу пре не ти кр вљу, тран сплан та ци јом тки ва и 
ор га на (пре ли ми нар на, скри нинг и по тврд на те сти ра ња, ауто ма ти-
за ци ја про це са скри нинг те сти ра ња, тех ни ка ПЦР)

Ре ги стро ва ње и оба ве шта ва ње до бро вољ них да ва ла ца кр ви 
са ре ак тив ним, по но во ре ак тив ним и по зи тив ним ре зул та ти ма те-
сти ра ња

При пре ма на ци о нал них ало га ри та ма те сти ра ња и стан дард-
них опе ра тив них про це ду ра у окви ру си сте ма хе мо ви ги лан це

По ве зи ва ње са епи де ми о ло шком слу жбом Ср би је

Иму но ло ги ја тром бо ци та и ле у ко ци та, си стем HLA

Тром бо цит ни ан ти ге ни
Гра ну ло цит ни ан ти ге ни
Иму но ге не ти ка си сте ма HLA 
Кли нич ки зна чај HLA у тран сфу зиј ској ме ди ци ни и тран-

сплан та ци ји
Ти пи за ци ја тки ва (се ро ло шки, мо ле ку лар ни и ће лиј ски те-

сто ви)
Ме то де де тек ци је и зна чај ан ти ле у ко цит них и ан ти тром бо-

цит них ан ти те ла у тран сфу зи о ној ме ди ци ни.



Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња и иму но ло шка ме ри ла при тран-
сплан та ци ји тки ва и ор га на

Иму но хе миј ска и би о хе миј ска ис пи ти ва ња
Иму но хе миј ске тех ни ке
Те сто ви ће лиј ске иму но сти
Хи по га ма гло бу ли не ми ја
Пла зма про те ин ски и ин тра це лу лар ни изо ен зим ски по ли мор-

фи зам
Ути цај тран сфу зи је кр ви на иму ни си стем
Би о хе миј ска ис пи ти ва ња кр ви (кон тро ла здра вља да ва ла ца, 

пра ће ње про ме на у ла бил ним про дук ти ма од кр ви)
Би о хе миј ска ис пи ти ва ња ури на (пра ће ње про ме не по сле 

пост тран сфу зи о них ре ак ци ја)

Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња хе мо ста зе

Скри нинг и спе ци јал ни те сто ви хе мо ста зе
Стан дар ди за ци ја и кон тро ла ква ли те та у ла бо ра то риј ском ис-

пи ти ва њу хе мо ста зе
Ла бо ра то риј ска ди јаг но за по ре ме ћа ја хе мо ста зе (хе мо ра гиј-

ски син дро ми и тром бо фи ли је)
Ла бо ра то риј ско пра ће ње суп сти ту ци о не те ра пи је хе мо про-

дук ти ма и ан ти тром бо зне те ра пи је
Кон тро ла ква ли те та хе мо про ду ка та

Мо ле ку лар на би о ло ги ја и би о тех но ло ги ја у тран сфу зиј ској  
ме ди ци ни

Мо ле ку лар но би о ло шка ис пи ти ва ња у тран сфу зиј ској ме ди-
ци ни

Мо но клон ска ан ти те ла, ре ком би нант на тех но ло ги ја, мо ле ку-
лар ни, ће лиј ски и ткив ни ин же ње ринг у тран сфу зиј ској ме ди ци ни

Прин ци пи и тех ни ке у ће лиј ској би о ло ги ји

По себ на по гла вља у тран сфу зиј ској ме ди ци ни

Те ра пиј ски афе ре зни по ступ ци
Си стем обез бе ђе ња ква ли те та  – до бра про из во ђач ка, ла бо ра-

то риј ска и кли нич ка прак са
Хе мо ви ги лан це и фар ма ко ви ги лан це
Во ђе ње на ци о нал них ре ги ста ра
Ин фор ма ци о не тех но ло ги је, ауто ма ти за ци ја и ауто мат ска об-

ра да по да та ка
Ме ђу на род ни и на ци о нал ни за кон ски про пи си
Осно ви хи ги је не, епи де ми о ло ги је и со ци јал не ме ди ци не
Кли нич ка зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни

Тра ја ње: 1 го ди на (11 ме се ци, 1 ме сец од мо ра)

Оспо со бље ност и ци ље ви:
 – оспо со бље ност да са мо стал но уче ству је у ле че њу, ор ди ни-

ра тран сфу зи о ло шку те ра пи ју
 – оспо со бље ност за са мо стал но тран сфу зи о ло шко збри ња ва-

ње сло же них кли нич ких ста ња
 – оспо со бље ност за са мо ста лан рад у ла бо ра то ри ји за тран-

сфу зиј ску ме ди ци ну
 – оспо со бље ност за са мо стал но де жур ство

Кратак опис оспособљавања у одређеним областима

Хе ма то ло ги ја

Ле че ње кр вљу и про дук ти ма од кр ви код хе ма то ло шких бо-
ле сни ка

Уро ђе ни и сте че ни по ре ме ћа ји хе мо ста зе  – ети о ло ги ја, кли-
нич ка сли ка, те ра пи ја

Тран сфу зиј ски апек ти у ле че њу бо ле сни ка са по ре ме ћа ји ма 
хе мо ста зе

Тран сфу зи о ло шки аспек ти тран сплан та ци је кост не ср жи

Хи рур ги ја и ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма ци јом

Ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, крв ним про дук ти ма и из бор 
крв них про ду ка та у хи рур ги ји

Ауто лог на тран сфу зи ја у хи рур ги ји  – пре о пе ра тив на до на ци-
ја, акут на нор мо во ле миј ска хе мо ди лу ци ја, ин тра о пе ра тив но при-
ку пља ње кр ви

Тран сфу зи о ло шко ле че ње бо ле сни ка у ур ген тим ста њи ма

Ги не ко ло ги ја и аку шер ство

Спе ци фич но сти тран сфу зиј ске ме ди ци не у ги не ко ло ги ји и 
аку шер ству

Ин ди ка ци је за ле че ње и из бор крв них про дук та у ги не ко ло-
ги ји и аку шер ству

Пре на тал на и пе ри на тал на ди јаг но сти ка, пре вен ти ва и те ра-
пи ја

Хе мо ли тич на бо лест но во ро ђен че та, тран сфу зи ја код пло да 
и но во ро ђен че та

Пе ди ја три ја са нео на то ло ги јом

Спе ци фич но сти тран сфу зиј ске ме ди ци не у пе ди ја три ји  
и нео на то ло ги ји

Ин ди ка ци је за ле че ње и из бор крв них про дук та у пе ди ја три ји 
и нео на то ло ги ји

По ре ме ћа ји хе мо ста зе у но во ро ђен ча ди и де чи јој до би
Те ра писјке афе ре зе у пе ди ја три ји

Кли нич на иму но ло ги ја

Екс пе ри мен тал на иму но ло ги ја
Тран сплан та ци о на иму но ло ги ја
Ауто и му не бо ле сти
Иму но мо ду лу тар ни ефек ти тран сфу зи је кр ви

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА  
(из во ђе ње пред ви ђе них ве шти на и ве жби, при пре ма  
се ми на ра, аси стен ци ја при од ре ђе ним про це ду ра ма)

Спе ци ја ли зант тран сфу зиј ске ме ди ци не на за вр шет ку спе ци-
ја ли за ци је мо ра има ти ове ре ну књи жи цу са пот пу но за вр ше ним 
про гра мом из прак тич ног де ла на ста ве. За по ха ђа ње и из во ђе ње 
свих пред ви ђе них ве жби, ве шти на и се ми на ра од го во ран је спе ци-
ја ли зан тов мен тор

Об ра да, чу ва ње, тран спорт, ди стри бу ци ја и упо тре ба кр ви  
и крв них про ду ка та

При ку пља ње, об ра да, чу ва ње и при ме на кр ви и про ду ка та од 
кр ви

 – пре глед да ва ла ца кр ви
 – во ђе ње ак ци ја да ва ња кр ви
 – при пре ма и чу ва ње кр ви и крв них про ду ка та (цен три фу ги-

ра ње, фил три ра ње, за мр за ва ње, из два ја ње ком по нен ти, фрак ци о-
ни са ње пла зме)

 – при јем и пре глед до бро вољ них да ва ла ца за афе ре зне по-
ступ ке, во ђе ње до нор ских афе ре зних по сту па ка на апа ра ти ма, 
кон тро ла фи нал ног про дук та и из да ва ње

 – при ме на кр ви и ком по не на та од кр ви: ин ди ка ци је и из бор 
про ду ка та од кр ви

 – при ме на кр ви но во ро ђен че ту, ин тра у те ри на фе тал на тран-
сфу зи ја

 – те ра пиј ске ци та фе ре зе и пла зма фе ре зе
 – ауто лог на тран сфу зи ја кр ви
 – при ку пља ње, из два ја ње и чу ва ње ма тич них ће ли ја хе ма то-

по е зе
Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни и 

тран сплан та ци ји
 – од ре ђи ва ње крв них гру па и под гру па си сте ма АБО, Х и П 

ис пи ти ва ње се кре тор ног ста ту са
 – ис пи ти ва ње струк тур но срод них ери тро цит них ан ти ге на
 – ис пи ти ва ње ан ти ге на си сте ма Rhe sus и ва ри јан ти D ан ти-

ге на
 – ис пи ти ва ње дру гих крв но груп ни си сте ма
 – ан ти гло бу лин ски тест и дру ге тех ни ке за от кри ва ње ан ти е-

ри тро цит них ан ти те ла
 – пре тран сфу зиј ска ис пи ти ва ња
 – скри нинг тест за от кри ва ње ан ти те ри тро цит них ан ти те ла
 – иден ти фи ка ци ја ан ти е ри тро цит них ан ти те ла
 – до ка зи ва ње ан ти е ри тро цит них ауто ан ти те ла и ди јаг но сти-

ко ва ње иму не хе мо ли зе
 – се ро ло шка и дру га ис пи ти ва ња код сум ње на иму ну хе мо-

ли зну тран сфу зиј ску ре ак ци ју



 – из бор кр ви за тран сфу зи ју код сен зи би ли са них осо ба
 – пре на тал на и пе ри на тал на ди јаг но сти ка, те ра пи ја и про фи-

лак са
 – те сто ви у ве шта че њу спор ног ро ди тељ ства
 – те сто ви за до ка зи ва ње тран сфу зиј ски тран сми сив них бо ле-

сти и пу тем тран сплан та ци је тки ва и ор га на
 – по тврд ни те сто ви, оба ве шта ва ње и раз го вор са осо ба ма ко-

је су ини ци јал но по зи тив не на мар ке ре тран фу зиј ски тран сми сив-
них бо ле сти

 – ауто ма ти за ци ја у по ступ ци ма те сти ра ња
 – ис пи ти ва ње тром бо цит них ан ти ге на
 – скри нинг и ин ден ти фи ка ци ја ан ти-тром бо цит них ан ти те ла
 – се ро ло шки те сто ви HLA ти пи за ци је
 – скри нинг и иден ти фи ка ци ја ан ти – HLA ан ти те ла
 – иму но ло шки по ступ ци и ме ре код тран сплан та ци је тки ва 

и ор га на
 – тех ни ке за ис пи ти ва ње про те и на пла зме
 – ис пи ти ва ње фак то ра ху мо рал не иму но сти
 – скри нинг те сто ви хе мо ста зе
 – спе ци јал ни те сто ви хе мо ста зе
 – ла бо ра то риј ска ди јаг но за хе мо ра гиј ских син дро ма
 – ла бо ра то риј ска ди јаг но за тром бо фи ли је
 – кон тро ла ан ти ко а гу лант не те ра пи је
 – кон тро ла крв них про ду ка та
Мо ле ку лар на би о ло ги ја и би о тех но ло ги ја
 – мо ле ку лар ни те сто ви ти пи за ци је ери тро цит них ан ти ге на
 – мо ле ку лар ни те сто ви ти пи за ци је HLA
 – мо ле ку лар на ис пи ти ва ња у хе мо ста зи
 – про из вод ња тест ре а ге на са
Кли нич ка зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни
 – ре ша ва ње сло же них слу ча је ва при ме не тран сфу зи је кр ви и 

ком по нен ти од кр ви под над зо ром мен то ра
 – тран сфу зиј ска те ра пи ја хе ма то ло шких бо ле сни ка и ко а гу-

ло па ти ја
 – те ра пи ја обо ле лих од хе ма то ло шких бо ле сти са ак цен том 

на при ме ну ком по нент не те ра пи је
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, крв ним ком по нен та ма и де ри-

ва ти ма, њи хо ва при ме на у хи рур ги ји.
 – ауто лог на тран сфу зи ја у хи рур ги ји
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, ком по нен та ма и де ри ва ти ма 

кр ви и њи хо ва при ме на у по ро диљ ству и нео на то ло ги ји
 – пре на тал на и пе ри на тал на ди јаг но сти ка, пре вен тив на те ра пи ја
 – хе мо ли тич на бо лест но во ро ђен че та, тран сфу зи ја кр ви но-

во ро ђен че ту и пло ду
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, ком по нен та ма и де ри ва ти ма 

кр ви, њи хо ва при ме на у пе ди ја три ји (на ро чи то у пе ди ја триј ској 
хе ма то ло ги ји) и ин тен зив на те ра пи ја

 – тран сфу зи о ло шка при пре ма и ле че ње у тран сплан та ци ји 
тки ва и ор га на

При ку пља ње, об ра да, чу ва ње и при ме на кр ви и про ду ка та од 
кр ви

 – пре глед да ва ла ца кр ви
 – во ђе ње ак ци ја да ва ња кр ви
 – при пре ма и чу ва ње кр ви и крв них про ду ка та (цен три фу ги-

ра ње, фил три ра ње, за мр за ва ње, из два ја ње ком по нен ти, фрак ци о-
ни са ње пла зме)

 – при јем и пре глед до бро вољ них да ва ла ца за афе ре зне по-
ступ ке, во ђе ње до нор ских афе ре зних по сту па ка на апа ра ти ма, 
кон тро ла фи нал ног про дук та и из да ва ње

 – при ме на кр ви и ком по не на та од кр ви: ин ди ка ци је и из бор 
про ду ка та од кр ви

 – при ме на кр ви но во ро ђен че ту, ин тра у те ри на фе тал на тран-
сфу зи ја

 – те ра пиј ске ци та фе ре зе и пла зма фе ре зе
 – ауто лог на тран сфу зи ја кр ви
 – при ку пља ње, из два ја ње и чу ва ње ма тич них ће ли ја хе ма то-

по е зе
Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни и 

тран сплан та ци ји
 – од ре ђи ва ње крв них гру па и под гру па си сте ма ABO, H и P 

ис пи ти ва ње се кре тор ног ста ту са
 – ис пи ти ва ње струк тур но срод них ери тро цит них ан ти ге на
 – ис пи ти ва ње ан ти ге на си сте ма Rhe sus и ва ри јан ти D ан ти ге на
 – ис пи ти ва ње дру гих крв но груп ни си сте ма

 – ан ти гло бу лин ски тест и дру ге тех ни ке за от кри ва ње ан ти е-
ри тро цит них ан ти те ла

 – пре тран сфу зиј ска ис пи ти ва ња
 – скри нинг тест за от кри ва ње ан ти те ри тро цит них ан ти те ла
 – иден ти фи ка ци ја ан ти е ри тро цит них ан ти те ла
 – до ка зи ва ње ан ти е ри тро цит них ауто ан ти те ла и ди јаг но сти-

ко ва ње иму не хе мо ли зе
 – се ро ло шка и дру га ис пи ти ва ња код сум ње на иму ну хе мо-

ли зну тран сфу зиј ску ре ак ци ју
 – из бор кр ви за тран сфу зи ју код сен зи би ли са них осо ба
 – пре на тал на и пе ри на тал на ди јаг но сти ка, те ра пи ја и про фи-

лак са
 – те сто ви у ве шта че њу спор ног ро ди тељ ства
 – те сто ви за до ка зи ва ње тран сфу зиј ски тран сми сив них бо ле-

сти и пу тем тран сплан та ци је тки ва и ор га на
 – по тврд ни те сто ви, оба ве шта ва ње и раз го вор са осо ба ма ко-

је су ини ци јал но по зи тив не на мар ке ре тран фу зиј ски тран сми сив-
них бо ле сти

 – ауто ма ти за ци ја у по ступ ци ма те сти ра ња
 – ис пи ти ва ње тром бо цит них ан ти ге на
 – скри нинг и ин ден ти фи ка ци ја ан ти-тром бо цит них ан ти те ла
 – се ро ло шки те сто ви HLA ти пи за ци је
 – скри нинг и иден ти фи ка ци ја ан ти – HLA ан ти те ла
 – иму но ло шки по ступ ци и ме ре код тран сплан та ци је тки ва 

и ор га на
 – тех ни ке за ис пи ти ва ње про те и на пла зме
 – ис пи ти ва ње фак то ра ху мо рал не иму но сти
 – скри нинг те сто ви хе мо ста зе
 – спе ци јал ни те сто ви хе мо ста зе
 – ла бо ра то риј ска ди јаг но за хе мо ра гиј ских син дро ма
 – ла бо ра то риј ска ди јаг но за тром бо фи ли је
 – кон тро ла ан ти ко а гу лант не те ра пи је
 – кон тро ла крв них про ду ка та
Мо ле ку лар на би о ло ги ја и би о тех но ло ги ја
 – мо ле ку лар ни те сто ви ти пи за ци је ери тро цит них ан ти ге на
 – мо ле ку лар ни те сто ви ти пи за ци је HLA
 – мо ле ку лар на ис пи ти ва ња у хе мо ста зи
 – про из вод ња тест ре а ге на са
Кли нич ка зна ња у тран сфу зиј ској ме ди ци ни
 – ре ша ва ње сло же них слу ча је ва при ме не тран сфу зи је кр ви и 

ком по нен ти од кр ви под над зо ром мен то ра
 – тран сфу зиј ска те ра пи ја хе ма то ло шких бо ле сни ка и ко а гу-

ло па ти ја
 – те ра пи ја обо ле лих од хе ма то ло шких бо ле сти са ак цен том 

на при ме ну ком по нент не те ра пи је
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, крв ним ком по нен та ма и де ри-

ва ти ма, њи хо ва при ме на у хи рур ги ји.
 – ауто лог на тран сфу зи ја у хи рур ги ји
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, ком по нен та ма и де ри ва ти ма 

кр ви и њи хо ва при ме на у по ро диљ ству и нео на то ло ги ји
 – пре на тал на и пе ри на тал на ди јаг но сти ка, пре вен тив на те ра-

пи ја
 – хе мо ли тич на бо лест но во ро ђен че та, тран сфу зи ја кр ви но-

во ро ђен че ту и пло ду
 – ин ди ка ци је за ле че ње кр вљу, ком по нен та ма и де ри ва ти ма 

кр ви, њи хо ва при ме на у пе ди ја три ји (на ро чи то у пе ди ја триј ској 
хе ма то ло ги ји) и ин тен зив на те ра пи ја

 – тран сфу зи о ло шка при пре ма и ле че ње у тран сплан та ци ји 
тки ва и ор га на

44. Ва зду хо плов на ме ди ци на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

1. НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

Вре ме ефек тив ног тра ја ња и ре до след из во ђе ња на ста ве:

На став ни пред ме ти
Рас по ред  

по  
се ме стри ма

Вре ме  
Ефек тив ног  

Тра ја ња  
(ме се ци)

Број 
ча со ва

Ва зду хо плов на хи ги је на I 1,5 180
Ва зду хо плов на не у роп си хи ја три ја I 1 120
Ме ди цин ско обез бе ђе ње ле те ња I 2 240



На став ни пред ме ти
Рас по ред  

по  
се ме стри ма

Вре ме  
Ефек тив ног  

Тра ја ња  
(ме се ци)

Број 
ча со ва

Ток си ко ло ги ја I 0,5 60
Ва зду хо плов на фи зи о ло ги ја III 2 240
Ва зду хо плов на ин тер на ме ди ци на III 1 120
Ва зду хо плов на оф тал мо ло ги ја III 1 120
Ва зду хо плов на ото ри но ла рин го ло ги ја III 1 120
Ва зду хо плов на пси хо ло ги ја V 0,5 60
Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом V 3 360
Ста жи ра ње у ам бу лан ти ци вил ног аеро дро ма 
или ва зду хо плов не ба зе II, IV, VI 18 2160

За јед нич ки пред ме ти * 1,5 239
 – Ме то до ло ги ја на уч ног ис тра жи ва   (42)
 – Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин фор ма ти ка   (43)
 – Мо ле ку лар на би о ло ги ја и иму но ло ги ја   (41)
 – Вој на адра го ги ја и пси хо ло ги ја   (30)
 – Осно ви рат не ме ди ци не   (41)
 – Осно ви рат не ве шти не, ор га ни за ци ја и так-
ти ка са ни тет ске слу жбе   (42)

Го ди шњи од мор  3  
УКУП НО: VI 36 4019

*  На ста ву из за јед нич ких пред ме та слу ша лац по ха ђа у нај по год ни јем вре ме ну у 
то ку спе ци ја ли за ци је, на чел но не у зад њој го ди ни

У то ку спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант се оспо со бља ва за са-
мо ста лан струч ни рад из ва зду хо плов не ме ди ци не у ци вил ном и 
вој ном ва зду хо плов ству. Оспо со бља ва се за са мо стал но из во ђе ње 
пре вен тив них, ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских про це ду ра и за оце-
ну здрав стве не спо соб но сти кан ди да та ле та ча и па до бра на ца за 
ле тач ку слу жбу у ми ру и ра ту.

Овла да ва вој но-ме ди цин ском рат ном док три ном о збри ња ва-
њу по вре ђе них и обо ле лих у РВ.

Спе ци ја ли зант овла да ва прин ци пи ма ме ди цин ског обез бе ђе-
ња ле те ња и ле та ча и ур гент но ме ди цин ског збри ња ва ња по вре ђе-
них или обо ле лих ле та ча, по са да и пут ни ка на кон ва зду хо плов них 
уде са и ка та стро фа.

Те о рет ском на ста вом спе ци ја ли зант, осим об но ве ра ни је сте-
че них зна ња из пре вен тив не ме ди ци не, хи ги је не, фи зи о ло ги је, 
ин тер не ме ди ци не, не у роп си хи ја три је, пси хо ло ги је, ото ри но ла-
рин го ло ги је и оф тал мо ло ги је, овла да ва функ ци о нал ном ди јаг но-
сти ком и ле че њем обо ље ња иза зва них де ло ва њем штит них фи-
зич ко-хе миј ским фак то ра ле те ња. Спе ци ја ли зант се упо зна је са 
те о ри јом ле те ња, про бле ма ти ком спа ша ва ња и пре жи вља ва ња по-
сле ва зду хо плов них уде са, сти чу основ на зна ња из кли нич ке ток-
си ко ло ги је и ане сте зи о ло ги је са ре а ни ма то ло ги јом.

У то ку спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант се укљу чу је у по сло-
ве пла ни ра ња и ор га ни за ци је ра да са ни тет ске-здрав стве не слу-
жбе. Оспо со бља ва се за успе шну про це ну ХЕ и РХБ ме ди цин ске 
за шти те. По ред то га спе ци ја ли зант ра ди на при пре ма ма са ни-
тет ске -здрав стве не слу жбе за рат. Прак тич на обу ка се оба вља у 
спе ци ја ли стич ким ка би не ти ма ВМИ, Цен тру за фи зи о ло шку тре-
на жу ВВА и Кли ни ци за ане сте зи о ло ги ју и ре а ни ма ци ју ВМА, и 
ста жи ра њу у ам бу лан ти ци вил ног аеро дро ма или ва зду хо плов не 
ба зе РВ. Обу ка об у хва та по сма тра ње ра да спе ци ја ли ста ле ка ра, 
аси сти ра ње и са мо стал но из во ђе ње ди јаг но стич ких, те ра пиј ских, 
фи зи о ло шко-тре на жних про це ду ра и по сту па ка ре а ни ма ци је, под 
кон тро лом спе ци ја ли ста.

Про грам прак тич не на ста ве ко ји се из во ди у ВМИ и ВМА, 
са др жи све нео п ход не ди јаг но стич ке, те ра пиј ске, пре вен тив не и 
еду ка тив но тре на жне тех ни ке и ме то де  – ко ји ма спе ци ја ли зант 
тре ба да овла да у то ку спе ци ја ли за ци је.

Ста жи ра њем у ам бу лан ти ци вил ног аеро дро ма или ва зду хо-
плов не ба зе спе ци ја ли зант се оспо со бља ва за ме ди цин ско обез бе-
ђе ње ле те ња. Об ли ци прак тич ног ра да су по сма тра ње, аси сти ра ње 
и са мо стал но про во ђе ње ме ди цин ског обез бе ђе ња ле те ња и ком-
плет не при мар не здрав стве не за шти те људ ства на аеро дро му.

Спе ци ја ли зант сво јим ра дом про во ди за шти ту и скрб ле та ча 
и свих ли ца чи ји рад не по сред но или по сред но ути че на без бед-
ност ле те ња. Спе ци ја ли зант је ду жан да у окви ру спе ци ја ли стич-
ког ис пи та од бра ни спе ци ја ли стич ки рад. Рад се при ја вљу је Ве ћу 
за по сле ди плом ске сту ди је у то ку за вр шног де ла спе ци ја ли стич ког 
ста жа; за ово је пред ви ђе но 3 ме се ца.

2. НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ – ОБИМ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА

Ва зду хо плов на ме ди ци на (180 ча со ва)

Осно ви здрав стве не еко ло ги је и за шти та жи вот не сре ди не, 
хи ги је на во де. Хи ги је на зе мљи шта и укла ња ње от пад них ма те ри-
ја. Хи ги је на на се ља. Хи ги је на ста но ва ња. Хи ги је на ле тач ких про-
сто ри ја на аеро дро му и сме шта ја у пољ ским усло ви ма. Хи ги је на 
вој нич ког сме шта ја. Хи ги је на гре ја ња и вен ти ла ци ја. Хи ги је на 
ам бу лан те на аеро дро му. Лич на хи ги је на. Лич на хи ги је на ле та ча 
и њи хо ве лич не за штит не опре ме. Хи ги је на усне шу пљи не. Школ-
ска хи ги је на у ци вил ним и вој ним ва зду хо плов ним шко ла ма.

Фи зи о ло ги ја и па то ло ги ја ис хра не. Пла ни ра ње и кон тро ла 
ис хра не. Хи ги је на жи вот них на мир ни ца. Са ни тар ни про пи си о 
ква ли те ту жи вот них на мир ни ца. На чин и ме то де кон тро ле жи вот-
них на мир ни ца. Хи ги је на пре храм бе них обје ка та (по себ но ле тач-
ког ре сто ра на). Ис хра на ле тач ког осо бља и пут ни ка у ци вил ном 
ва зду хо плов ству и РВ и ПВО је ди ни ца ма. Енер гет ске вред но сти 
ле тач ког обро ка. Нор ма ти ви за при пре ма ње ле тач ког обро ка. Ле-
ко ви и ле те ње.

Фи зи о ло ги ја и па то ло ги ја те ле сног ве жба ња. Ме то де кон тро-
ле фи зич ке раз ви је но сти, те ле сне спо соб но сти и за мо ра. Хи ги је-
на спорт ских обје ка та и ре кви зи та. Ме ди цин ска кон тро ла спор-
та, обу ке и те ле сног вас пи та ња у Ар ми ји. Тра у ма ти зам у спор ту 
и фи зич ком ве жба њу. Ме ди цин ска кон тро ла фи зич ког ве жба ња и 
ре кре а ци је ле та ча.

Хи ги је на рад ног ме ста ле та ча (ка би не ра зних ти по ва ави о-
на). Фи зич ки фак то ри рад не сре ди не (ми кро кли ма, бу ка, ви бра-
ци је). При род ни и ве штач ки из во ри зра че ња. Ра ди о ак тив на кон-
та ми на ци ја жи вот не рад не сре ди не. Би о ло шко деј ство јо ни зу ју ћих 
и не јо ни зу ју ћих зра че ња (по себ но ми кро та ла си) и ме ре за шти те.

Хи ги је на ра да у вој ној ин ду стри ји, ре монт ним за во ди ма и 
ра ди о ни ца ма. Про фе си о нал на оште ће ња, обо ље ња и ме то де за-
шти те авио-ме ха ни ча ра, људ ства ра дар ских и ра кет них је ди ни-
ца. Ор га ни за ци ја и ме то ди ка кон тро ле усло ва ра да и здрав стве ног 
ста ња рад ни ка (кон тро ле усло ва рад не сре ди не и пе ри о дич ни ме-
ди цин ски пре гле ди).

Основ не за ко ни то сти епи де ми о ло шког про це са. При ме на 
епи де ми о ло шке ме то де у об ра ди ма сов них обо ље ња. Са вре ме на 
са зна ња о епи де ми о ло ги ји, пре вен ци ји и су зби ја њу за ра зних бо ле-
сти. Ор га ни за ци ја про тив епи де миј ских ме ра у ми ру и ра ту. Дез-
ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја (ва зду хо пло ва, аеро дро ма 
ва зду хо плов не ба зе). Ка ран тин ске бо ле сти (ку га ко ле ра, жу та гро-
зни ца, ве ли ке бо ги ње, пе га вац, по врат на гро зни ца). Не ка ран тин-
ске за ра зне бо ле сти (грип, ди зен те ри ја, тр бу шни ти фус, ма ла ри ја).

Пре во же ње ри зич ног те ре та ва зду шним пу тем (ток сич ни ма-
те ри јал ни, ра ди о ак тив ни изо то пи), ре ал ност мо гућ но сти кон та-
ми на ци је, акут них и хро нич них тро ва ња. Пре вен ци ја  – пра вил но 
ру ко ва ње и сме штај ток сич них и ра ди о ак тив них ма те ри ја у ва зду-
хо пло ви ма.

Ко ло кви јум

Ва зду хо плов на не у роп си хи ја три ја (120 ча со ва)

Пси хо не у ро зе, об ли ци ис по ља ва ња и ва зду хо плов но ме ди-
цин ски зна чај пси хо не у ро зе и пси хо не у рот ских ре ак ци ја у ле та-
ча. Пси хо со мат ске ре ак ци је и њи хов ва зду хо плов но ме ди цин ски 
зна чај. Ле тач ки за мор. Груп на пси хо ди на ми ка у ле тач кој је ди ни-
ци и њен мен тал но хи ги јен ски и ва зду хо плов но ме ди цин ски зна чај 
у ја ча њу пси хо фи зич ке кон ди ци је ле та ча. Груп на пси хо ди на ми ка 
брач ног и по ро дич ног жи во та и њен зна чај за пси хич ку ста бил-
ност и про фе си о нал но при ла го ђа ва ње ле та ча. Ал ко хо ли зам у ле-
та ча, об ли ци ис по ља ва ња, трет ман и ва зду хо плов но ме ди цин ски 
зна чај про бле ма ал ко хо ли зма. Основ ни прин ци пи не у ро ло шког и 
не у роп си хи ја триј ског пре гле да ле та ча. Кра ни о це ре брал не по вре де 
и њи хов ва зду хо плов но ме ди цин ски зна чај. Цер ви ко бра хи јал ги је и 
лум бо и ши јал ги је у ле та ча и њи хов ва зду хо плов но ме ди цин ски зна-
чај са по себ ним освр том на оп те ре ће ње убр за ња у ле та ча бор бе не 
ави ја ци је као мо гу ћи ети о па то ло шки узрок бо ла у ле ђи ма. Про-
блем по ре ме ћа ја све сти у ле та ча. ЕЕГ и РЕГ и њи хов ва зду хо плов-
но ме ди цин ски зна чај.

Пси хо ло шке осо бе но сти ин тер пер со нал ног од но са ле кар  – пи-
лот. Упо зна ва ње са основ ним тех ни ка ма пси хи ја триј ског ин тер-
вјуа као ди јаг но стич ког ме то да ста ња, на чи на ре а го ва ња и цр та и 



осо би на лич но сти ис пи та ни ка  – пи ло та (фе но ме но ло шки при ступ, 
би хе ви о рал ни при ступ, ана ли тич ки при ступ). Пра ће ње и про це на 
сте пе на при ла го ђе но сти пи ло та с по себ ним освр том на са вла ђи ва ње 
стре со ва ле те ња. Де тек ци ја по је ди них об ли ка не при ла го ђе ног по на-
ша ња на зах те ве ле тач ког по зи ва. Про це на пси хич ких, фи зич ких и 
со ци јал них ин ди ка то ра анк си о зно сти као во де ћег симп то ма бо ле сти 
адап та ци је. Основ не ме то де по вр шин ске пси хо те ра пи је (су ге сти ја, 
пер су а зи ја, вен ти ла ци ја, ме тод ауто ри та тив не чвр сти не итд.).

Ко ло кви јум

Ме ди цин ско обез бе ђе ње ле те ња (240 ча со ва)

Ме ди цин ске ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за лет и пу то-
ва ње пут ни ка у ци вил ном ва зду шном са о бра ћа ју. Ме ди цин ске ин-
ди ка ци је за хит ни ва зду шни тран спорт по вре ђе них и обо ле лих у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Ме ди цин ска кон тро ла здра вља ле та ча. Кон тро-
ла здра вља ле та ча у ме ђу ко ми си о ном пе ри о ду. Ван ред ни пре глед. 
Прет по лет ни пре глед ле та ча. Кон тро ла здра вља ле та ча у то ку ле-
те ња  – са вре ме не мо гућ но сти. Ме ди цин ско обез бе ђе ње ле те ња у 
ва зду хо плов ним шко ла ма. Еки па за са ни тет ско обез бе ђе ње ле те ња 
(са став и за да ци). Пла ни ра ње ме ди цин ског обез бе ђе ња ле те ња на 
аеро дро му. Ме ди цин ско обез бе ђе ње ле то ва: на ма лим ви си на ма, на 
ве ли ким ви си на ма, са из ра же ним убр за њем, у сло же ним ме те о ро-
ло шким усло ви ма, у лет њем и зим ском пе ри о ду, фи зи о ло шке тре-
на же (ка та пул ти ра ња), тре на же, екс пер ти зни и се лек ци о ни те сто ви 
у ба ро ко мо ри. Ме ди цин ска кон тро ла сред ста ва за за шти ту ле та ча 
од деј ства ви син ских фак то ра. Ме ди цин ска кон тро ла фи зич ке обу-
ке и ре кре а ци је ле та ча. Са ни тет ски над зор при пре ма ња и ди стри-
бу ци је хра не у ле тач ким је ди ни ца ма или на ци вил ном аеро дро му.

Ме ди цин ско обез бе ђе ње ско ко ва па до бра ном. Оце на здрав-
стве не спо соб но сти па до бра на ца. Не по сред но са ни тет ско обез-
бе ђе ње па до бра на ца и па до бран ских ско ко ва. Кон тро ла здра вља 
па до бра на ца у фа зи при пре ма ско ка. Пред старт ни пре глед и са-
ни тет ско обез бе ђе ње ре јо на укр ца ва ња па до бра на ца. Са ни тет ско 
обез бе ђе ње ре јо на укр ца ва ња па до бра на ца. Са ни тет ско обез бе ђе-
ње де сант не про сто ри је.

Ме ди цин ска до ку мен та ци ја о без бед но сти ле те ња (ажур ност 
кар то на за еви ден ци ју здра вља ле та ча и оста ле до ку мен та ци је о 
здрав стве ној спо соб но сти ле та ча) Упу ћи ва ње ле та ча на оце ну спо-
соб но сти за ле тач ку слу жбу.

Ко ло кви јум

Кли нич ка ток си ко ло ги ја (60 ча со ва)

Отро ви и тро ва ње. Де фи ни ци ја, пу те ви ула ска у ор га ни зам, 
ме та бо ли зам отро ва, кли нич ка сли ка тро ва ња, ди јаг но сти ка, те ра-
пи ја и ме ре пре вен ци је.

Тро ва ње нај че шћим хе миј ским аген си ма у ва зду хо плов ству. 
Али фат ски угљо во до ни ци (наф та, бен зин, уља, ма зи ва). Аро мат-
ски угљо во до ни ци (де ри ва ти бен зи на, то лу ен, ни тро фе но ли, ди-
ни тро ор то кре зол). Ха ло ге ни де ри ва ти угљо во до ни ка (угљен те-
тра хло рид, три хло ре ти лен). Ал ко хо ли ал де хи ди, ке то ни и гли ко ли 
(ме та нол, ета нол, ети лен гли кол, ди ме тил ке тон). Га со ви (угљен-
мо нок сид, угљен ди ок сид, угљен ди сул фид, ци јан во до ник, фо зген, 
флу ор, те тра флу о ре ти лен), ра кет на го ри ва (ни тро зни га со ви, хи-
дра цин). Пе сти ци ди (ин хи би то ри хо лин есте ра зе, хло ри са ни угљо-
во до ни ци, пи ре три ни, па ра кват). Ки се ли не (сум пор на ки се ли на).

Ко ло кви јум

Ва зду хо плов на фи зи о ло ги ја (240 ча со ва)

Фи зи о ло ги ја чо ве ка (цир ку ла ци ја, ре спи ра ци ја, CNS и не у ро-
му ску ла тур ни си стем). Ат мос фе ра фи зич ке и хе миј ске ка рак те ри-
сти ке и ути цај на ле те ње.

Хи пок си ја. Кар ди о ва ску лар не и ре спи ра тор не функ ци је у 
усло ви ма хи пок си је. Бр зо деј ство хи пок си је на чу ла, мен тал не и 
пси хо мо тор не функ ци је. Хро нич на хи пок си ја. Па то а на том ске про-
ме не услед акут ног и хро нич ног из ла га ња хи пок си ји. Фи зи о ло-
шки ме ха ни зми по ди за ња от пор но сти пре ма хи пок си ји и мо гућ но-
сти адап та ци је на хи пок си ју. За шти та од хи пок си је.

Ути цај сни же ног ба ро ме тар ског при ти ска на чо ве ка. Де ком-
пре сив на бо лест. Пре вен ци ја де ком пре сив не бо ле сти. Екс пло зив-
на де ком пре си ја. Ба ро тра у ма. Ме те о ри зам, аб до ми нал не и ре спи-
ра тор не те шко ће на ви си ни. Аеро о дон тал ги ја.

Убр за ње. По зи тив на и не га тив на убр за ња. Ефек ти ра ди јал-
них уга о них и тран свер зал них убр за ња. Би о ди на ми ка де це ле ра ци-
је, ин пак та и бласт син дро ма (уга о на убр за ња, па до бран ски ско ко-
ви и ка та пул ти ра ње). За шти та од деј ства убр за ња.

Ди са ње ки се о ни ка под по зи тив ним при ти ском без при су ства 
азо та. Фи зи о ло шке осно ве за штит не и ки се о нич ке опре ме ле та ча 
на ра зним ти по ви ма ва зду хо пло ва.

Фи зи о ло шка тре на жа  – очи глед на на ста ва и обу ка ле та ча из 
осно ва ва зду хо плов не фи зи о ло ги је и ме ди ци не. Се лек ци о на и екс-
пер ти зна те сти ра ња ле та ча на цен три фу ги и у ба ро ко мо ри.

Фи зи о ло ги ја цир ка ди јал ног рит ма. Сан. По сто ја ност и про-
мен љи вост да но ноћ ног рит ма. Вре мен ске зо не. Де син хро ни за ци ја 
 – ре син хро ни за ци ја. Ме ре спре ча ва ња.

Ко смич ка сре ди на. Пла не те и са те ли ти у Сун че вом си сте му 
 – еко ло шки по гле ди, про бле ми еко би о ло ги је у ко смо су. Деј ство 
га со ва и дру гих фи зич ких и хе миј ских ути ца ја на ор га ни зам ко-
смо на у та. Пси хо фи зич ки про бле ми чо ве ка у ко смо су. Мо гућ но сти 
и на чи ни обез бе ђе ња рад не спо соб но сти ко смо на у та. Са вре ме на 
ис пи ти ва ња деј ства фак то ра ко смич ког ле та на чо ве ка.

Ко ло кви јум

Ва зду хо плов на ин тер на ме ди ци на (120 ча со ва)

Ин тер на ме ди ци на у са вре ме ном ва зду хо плов ству. Струк ту ра 
ин тер ни стич ких обо ље ња и по ре ме ћа ја у ле тач ком са ста ву и до-
но ше ње екс пе ри мен тал них ре ше ња. Ме то дич ко упут ство ко јим се 
ре гу ли ше обим и на чин ис пи ти ва ња при ре дов ним пре гле ди ма за 
све ка те го ри је ис пи та ни ка  – ле та ча. Пра вил ник ко јим се ре гу ли ше 
оце на спо соб но сти за ле тач ку слу жбу ле та ча у ми ру и ра ту.

Ди јаг но стич ке ме то де и прин ци пи ис пи ти ва ња у ин тер ној 
ме ди ци ни са по себ ним освр том на ме то до ло ги ју пре гле да и ди-
јаг но сти ци ра ње по ре ме ћа ја и обо ље ња ле тач ког са ста ва. Функ-
ци о нал на и ин стру мен тал на ди јаг но сти ка са по себ ним освр том 
на са вре ме не елек тро фи зи о ло шке ме то де ко је се да нас при ме њу ју 
(елек тро кар ди о гра фи ја EKGфономеханокардиографија. ехо кар-
дио-гра фи ја и др.). Те сто ви фи зич ког оп те ре ће ња и фар ма ко ло шки 
ге сто ви.

Нај че шћи функ ци о нал ни по ре ме ћа ји и обо ље ња кар ди о ва-
ску лар ног си сте ма у ле та ча. ди јаг но сти ка и оце на спо соб но сти 
(ДНЦ).

Ети о и а то ге не за и ле че ње. Хи пер тен зив не бо ле сти и оце на 
спо соб но сти за ле те ње са вре ме ни по гле ди. Ате ро скел ро за  – ети-
о па то ге не за. клгши ка. ди јаг но сти ка. ле че ње. про фи лак са и екс-
пер ти за. Ис хе мич на ста ња ми о кар да. Ме то де от кри ва ња ла тент не 
ко ро нар не ин су фи ци јен ци је и по ја ва ра не ко ро нар не скле ро зе у 
ле тач ког осо бља (тест фи зич ког оп те ре ће ња ДЕК1’).

По ре ме ћа ји и обо ље ња га стро ин те сти нал ног трак та ко ја се 
су сре ћу у ле тач ког осо бља (функ ци о нал ни по ре ме ћа ји га стро ин-
те сти нал ног трак та, га стри тис, ул ку сна бо лест  – ети о па то ге не за. 
Ле че ње и екс пер ти за).

Обо ље ња ре спи ра тор ног трак та у ле тач ког са ста ва. Пре хлад-
на обо ље ња гор њих ди сај них пу те ва. акут ни и хро нич ни брон хи-
тис. ТВЦ плу ћа, ем фи зам плу ћа. Екс пер ти за ре спи ра тор них обо-
ље ња и по ре ме ћа ја у ле та ча и па до бра на ца.

Оста ла ин тер ни стич ка обо ље ња и по ре ме ћа ји ко ји се сре ћу 
у ле та ча (ме та бо лич ки по ре ме ћа ји, ли по про те и не ми ја, хи пер би ли-
ру би не ми ја).

По ре ме ћа ји гли ко ре ту ла ци је у ле та ча, ди јаг но за, те ра пи ја, 
пре вен ци ја и оце на спо соб но сти са на ро чи тим освр том на про бле-
ме ди ја бе те са у ле тач ког са ста ва.

Прет по лет ни, ме ђу лет ни и по сле лет ни пре гле ди ле та ча-па до-
бра на ца у ве зи са от кри ва њем ин тер ни стич ких обо ље ња (фе брил-
на етап. а и сл.).

Ва зду хо плов на оф тал мо ло ги ја (120 ча со ва)

Ана то ми ја и фи зи о ло ги ја ока. Вид ни или оп тич ки пу те ви. 
Основ ни прин ци пи и по ступ ци збри ња ва ња оч них обо ље ња и под-
вр ста. Спо ља шња оч на обо ље ња. Те жа оч на обо ље ња. Тра у ма то-
ло ги ја ока. Ди фе рен ци јал на ди јаг но за цр ве ног ока, Функ ци о нал но 
ис пи ти ва ње вид ног ана ли за то ра. Деј ство еко фи зи о ло шких фак то-
ра ле те ња на вид ну функ ци ју. За шти та ви да ле та ча.

Оф тал мо ло шки зах те ви и оце на спо соб но сти за ле тач ки по зив.
Ко ло кви јум



Ва зду хо плов на ото ри но ла рин го ло ги ја (120 ча со ва)

Ана то ми ја, хи сто ло ги ја и фи зи о ло ги ја ОРЛ ор га на. Упал ни 
про це си у ото ри но ла рин го ло ги ји. Упал ни про це си спо ља шњег, 
сред њег и уну тра шњег ува.

Упал ни про це си но са и па ра на зал них шу пљи на. Упал ни про-
це си ждре ла и гр ла. Зна чај упал них про це са ОРЛ ор га на за оба-
вља ње ле тач ких ду жно сти.

Ба ро тра у ма. Ба ро тра у мат ска оште ће ња ува. Ба ро тра у мат ска 
оште ће ња па ра на зал них шу пљи на. Пре вен ци ја ба ро тра у мат ских 
оште ће ња. Ути цај ба ро тра у мат ских оште ће ња ОРЛ ор га на на ле-
тач ку спо соб ност.

Бу ка и ви бра ци је као ак ту ел ни про блем са вре ме не ур ба не 
сре ди не. По се бан осврт на бу ку и ви бра ци је у ва зду хо плов ству. 
Мо гу ће по сле ди це ду го трај ног из ла га ња бу ци и ви бра ци ја ма.

По вре де ува, но са и гр ла у рат ним усло ви ма. Епи стак са и по-
ступ ци за у ста вља ња кр ва ре ња.

Ки не то зе и мо гућ но сти за шти те од ки не то зе. Се лек ци ја и 
оце на спо соб но сти за ле тач ку слу жбу.

Ко ло кви јум

Ва зду хо плов на пси хо ло ги ја (60 ча со ва)

Пси хо ло шка се лек ци ја у ва зду хо плов ству. Пси хо ло шка кла-
си фи ка ци ја и пси хо ло шка ле тач ка екс пер ти за. Пси хо ло ги ја ле тач-
ке обу ке. Пси хо ло шка ра ци о на ли за ци ја ре жи ма ле тач ког ра да и 
об но ве. Ин жи њер ска авио-пси хо ло ги ја.

Пси хо ло шки аспек ти без бед но сти ле те ња. Мо ти ва ци ја за 
ле тач ки по зив. Ме то де пси хо ло шких ис пи ти ва ња (ме то да по сма-
тра ња, екс пе ри мен та, кли нич ко ди фе рен ци јал на ме то да, по моћ не 
ме то де у пси хо ло ги ји, пси хо ло шки ин тер вју, ана ли за рад ног ме ста 
ле та ча, ме то да те ста у пси хо ло ги ји).

На че ла из ра де пси хо ло шких те сто ва, ме то де и стан дар ди за-
ци је (те сто ви за ме ре ње мен тал них спо соб но сти, ме ха нич ких спо-
соб но сти, сен зо-мо тор них спо соб но сти, те сто ви па жње, про јек-
тив ни ге сто ви лич но сти, апа рат те сто ви у пси хо ло ги ји).

Про стор на ори јен та ци ја (опа жа ње вре ме на про сто ра, об ли ка. 
по кре та). По ре ме ћа ји опа жа ња  – илу зи је (илу зи је ви зу ел ног по-
ре кла. илу зи је ви зу ел ног по ре кла, илу зи је по вр шин ског и ду бо ког 
сен зи би ли те та, ме шо ви те илу зи је), Бор ба про тив дез о ри јен та ци је.

Ле тач ки за мор (при ро да ле тач ког за мо ра, узро ци, симп то ми 
и ефек ти за мо ра на ле тач ку ак тив ност. спре ча ва ње за мо ра у ле та-
ча, објек тив ни и су бјек тив ни ме то ди ис пи ти ва ња за мо ра).

Пси хо ло шке особ не раз ли чи тих вр ста ле то ва (ви зу ел ном, ин-
стру мен тал но, лет на ве ли ким ви си на ма, лет на ма лим ви си на ма).

Пси хо ло шки аспек ти при пре ме за ле те ње. Пси хо ло шки ин-
ди ка то ри у прет по лет ном пре гле ду.

Ко ло кви јум

Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом (360 ча со ва)

Акут на ре спи ра тор на ин су фи ци јен ци ја (ети о ло ги ја, па то ге-
не за, ди јаг но за, кли нич ка сли ка и ле че ње).

Мо ни то ринг кар ди о ва ску лар них, ре спи ра тор них, CNS и бу-
бре жних функ ци ја.

Шок (кла си фи ка ци ја, па то фи зи о ло ги ја, ди јаг но за, кли нич ка 
сли ка). Про ме не на плу ћи ма, ср цу, CNS и бу бре зи ма у шо ку. Те-
ра пи ја шо ка.

Ме ди ка мен то зна те ра пи ја у ур гент ним ста њи ма. Изо троп ни 
ле ко ви (адре на лин, до па мин, до бу ток син, изо пре на лин, но ра дре-
на лин, кал ци јум хло рид). Кар ди о то ни ци.

Ди у ре ти ци. Кор ти ко сте ро и ди. Бе та бло ка то ри. Ан ти хи пер-
тен зи ви. Брон хо ди ла та то ри.

Анал ге ти ци и се да ти ви. Ин тра вен ски ане сте ти ци.
Акут ни ср ча ни за стој (ети о ло ги ја и ди јаг но за). Те ра пи ја 

акут ног ср ча ног за сто ја (ме ди ка мен то за те ра пи ја, спољ на ма са жа 
ср ца, кар ди о пул мо нал на и це ре бра ла на ре а ни ма ци ја):

 – кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја у одој че та и де те та, мо жда-
на смрт, ор га ни за ци ја

 – кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је у ван бол нич ким усло ви ма.
Ко ло кви јум

3. КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

 На зив ве шти не По сма тра 
ве шти ну

Упо зна је 
ве шти ну Аси сти ра Из во ди 

ве шти ну
1 Прет по лет ни, ме ђу лет ни и по сле лет ни пре глед ле та ча    1000
2 Ин струк та жа и те сти ра ње ис пи та ни ка хи пок си јом у ба ро ко мо ри    20
3 Ин струк та жа и од ре ђи ва ње вре ме на чи сте све сти ис пи та ни ка у ба ро ко мо ри    20
4 Ин струк та жа и од ре ђи ва ње оштри не ви да ис пи та ни ка у ба ро ко мо ри    20
5 Ис пи ти ва ње ба ро функ ци је ис пи та ни ка у ба ро ко мо ри    20
6 Из во ђе ње екс пло зив не де ком пре си је у ба ро ко мо ри   10
7 Ка та пул ти ра ње ле та ча на из ба ци вом се ди шту   10
8 Тест ди са ња ки се о ни ка под по зи тив ним при ти ском на ре гу ла то ру А-14  10   

9 Те сти ра ње пре су ри за ци је ВКК и ГШ на КПТ уре ђа ју и обу ка ле та ча у ди са њу под по зи тив ним при ти ском и го вор ној ко-
му ни ка ци ји    10

10 Тест ли не ар ног на ра ста ња убр за ња на цен три фу ги 10   
11 Ан тро по ме триј ска ме ре ња ле та ча, из бор и по де ша ва ње ви син ске и за штит не опре ме ле та ча    10
12 Узи ма ње узо рак во де за пи ће на хе миј ску и бак те ри о ло шку кон тро лу    10

 На зив ве шти не По сма тра 
ве шти ну

Упо зна је 
ве шти ну Аси сти ра Из во ди 

ве шти ну
13 Хло ри са ње во де за пи ће и кон тро ла ре зи ду ал ног хло ра у во ди    10
14 Са ста вља ње днев ног и сед мич ног је лов ни ка за вој ни ке и ле та че    30
15 Узи ма ње узо ра ка обро ка хра не ра ди кон тро ле енер гет ске и би о ло шке вред но сти обро ка    10
16 Кон тро ла ис хра не и ухра ње но сти (по себ но ле та ча и ле тач ког осо бља)    10
17 Кон тро ла КТБ, обје ка та и ма га ци на ис хра не    40
18 Кон тро ла фи зич ке раз ви је но сти и кон ди ци је    3
19 Кон тро ла хи ги јен ског ста ња обје ка та и ре кви зи та за из во ђе ње обу ке (по себ но спец  ле тач ке обу ке) и те ле сног вас пи та ња    15
20 Де тек ци ја ми кро та ла сног зра че ња   3  
21 ХЕ из ви ђа ње    3
22 Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја   3  
23 Ме ди цин ска кон тро ла при ме не ХТЗ ме ра при ра ду    10
24 Узи ма ње и сла ње би о ло шког ма те ри ја ла за ми кро би о ло шки пре глед    10



 На зив ве шти не По сма тра 
ве шти ну

Упо зна је 
ве шти ну Аси сти ра Из во ди 

ве шти ну
25 Фи зи кал ни ин тер ни стич ки пре глед    10
26 Сни ма ње и ин тер пре та ци ја EKG за пи са у ми ру   50
27 Сни ма ње и ин тер пре та ци ја EKG за пи са у те сто ви ма фи зич ког оп те ре ће ња (Ма сте ров тест, 40 чуч ње ва и др )   30

28 Ин тер пре та ци ја EKG за пи са у фар ма ко ди нам ским те сто ви ма (тест са ка ли ју мом, ни тро гли це рин ски тест, атро пин ски 
тест)   5

29 Ту ма че ње по ли кар ди о гра фи је ( EKG, фо но кар ди о грам, ка ро ти до грам) 5   
30 Те сто ви про гре сив ног ми шић ног оп те ре ће ња на тред ми лу или би цикл-ер го ме тру 5   
31 При ме на ди на мич ке елек тро кар ди о гра фи је  – хол тер без или са пре су ро ме тром   30
32 Функ ци о нал но ис пи ти ва ње ре спи ра тор ног си сте ма ма лом спи ро ме три јом (ВК, ВК/МЕВС/с, РВ 30   
33 Ба ли сто кар ди о гра фи ја, ехо кар ди о гра фи ја, век то кар ди о гра фи ја 5   
34 Пре глед ока по мо ћу при род ног, ди фу зног и фо кал ног осве тље ња    20
35 Пре глед ве жња че, ек тро пи о ни ра ње до њих и гор њих ка па ка    20
36 Пре глед ро жња че ди фу зним и фо кал ним осве тље њем    20
37 Пре глед зе ни це и ис пи ти ва ње ре ак ци ја зе ни ца    20
38 Ди ги тал но ме ре ње ин тра о ку лар ног при ти ска    10
39 Ис пи ти ва ње оштри не ви да по мо ћу оп то ти па    10
40 Ис пи ти ва ње мо ти ли те та оч не ја бу чи це, скри ве не и ма ни фест не ра зро ко сти, кон вер ген ци је и адап та ци је    10
41 Ис пи ти ва ње ши ри не вид ног по ља ме то дом кон фрон та ци је    10
42 Ис пи ти ва ње ко лор ног ви да по мо ћу Хол мо гре нов них ву ни ца или псе у до и зо хро мат ским та бли ца ма    10
43 Ото ско пи ја    30
44 Ри но ско пи ја    30
45 Оро фа рин го ско пи ја    30
46 Ла рин го ско пи ја    30
47 Зад ња ри но ско пи ја    10
48 Мо ди фи ци ра ни Rom berg-тест    10
49 Ис пи ти ва ње слу ха ша па том    10

* * *

 На зив ве шти не По сма тра 
ве шти ну

Упо зна је 
ве шти ну Аси сти ра Из во ди 

ве шти ну
50 Ис пи ти ва ње ува    10
51 Пла си ра ње ка ни ле у пе ри фер не ве не    10
52 Кон ти ну и ра но ме ре ње ар те риј ског крв ног при ти ска    10
53 Ве штач ко ди са ње  – ма ну ел не ме то де и ин су фла ци о не    30
54 Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја    50
55 На зо тра хе ал на аспи ра ци ја    10
56 На зо брон хи јал на аспи ра ци ја    10
57 Пла си ра ње ури нар ног ка те те ра    5
58 Пла си ра ње га стрич не сон де    5
59 Спољ на ма са жа ср ца    5
60 При ме на де фи бри ла то ра    5
61 При ме на ле ко ва у кар ди о пул мо нал ној ре а ни ма ци ји    5
62 Фи зи кал на те ра пи ја и оп шта не га па ци јен та на ин тен зив ној не зи    10
63 Не у ро ло шки пре глед    5
64 Во ђе ње стан дар ди зо ва ног пси хо ло шког ин тер вјуа    10
65 При ме на усме не и пи сме не ан ке те    10
66 При ме на те сто ва па жње ти па па пир-олов ка и тест  – апа ра та    10
67 При ме на те сто ва за ис пи ти ва ње за мо ра ти па па пир-олов ка и тест-апа ра та    10
68 Ис пи ти ва ње про стих ре ак ци ја на ви зу ел не и аку стич не дра жи на апа ра ту КД-8    10

4. УПУТ СТВО ЗА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

На ста ву из во ди ти у об ли ку пре да ва ња, ве жби, се ми на ра, кон сул та ци ја, мен тор ског и прак тич ног ра да, а спе ци ја ли зан те упу ти ти на 
са мо стал но из у ча ва ње ли те ра ту ре.

При ре а ли за ци ји на ста ве ко ри сти ти сва рас по ло жи ва очи глед на сред ства ко ја има Вој но ме ди цин ска ака де ми ја.

Про ве ра зна ња

Кон тро ла, про ве ра и оце њи ва ње те о рет ског и прак тич ног зна ња и ве шти на пред ви ђе них на став ним пла ном и про гра мом оба вља ју 
се у скла ду са ди на ми ком спе ци ја ли стич ког ста жи ра ња, по ка та ло гу ве шти на и пла ну ко ло кви ју ма.

Спе ци ја ли стич ки ис пит

На кон за вр шет ка те о риј ског и прак тич ног спе ци ја ли стич ког ста жа и по ло же них ко ло кви ју ма, спе ци ја ли зант мо же при сту пи ти по-
ла га њу за вр шног спе ци ја ли стич ког ис пи та.



II. ПРО ГРА МИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ЗА СПЕ ЦИ ЈАЛ НО СТИ У СТО МА ТО ЛО ГИ ЈИ

1. Пре вен тив на и деч ја сто ма то ло ги ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из Пре вен тив не и деч је 
сто ма то ло ги је: 

ме се ци
Пре вен тив на сто ма то ло ги ја 9
Деч ја сто ма то ло ги ја 12
Про грам ска сто ма то ло шка за шти та 11
Орал на хи рур ги ја 1
Ор то пе ди ја ви ли ца 2
Орал на ме ди ци на 1

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. ПРЕ ВЕН ТИВ НА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА (те о риј ска и 
прак тич на на ста ва на Кли ни ци Сто ма то ло шких фа кул те та 
или од се ка) 9 ме се ци

Кроз на ста ву ор га ни зо ва ну на фа кул те ту спе ци ја ли зант из у-
ча ва:

 – со ци јал но-ме ди цин ски и здрав стве ни зна чај орал них бо ле сти,
 – мо гућ но сти пре вен тив не сто ма то ло ги је да про мо ци јом 

(орал ног) здра вља, при мар ном пре вен ци јом и при ме ном про-
фи лак тич них ме ра, ра ном ди јаг но сти ком и са на ци јом орал них 
бо ле сти (се кун дар ном пре вен ци јом) код ви со ко ри зич них по пу-
ла ци о них гру па (труд ни це, де ца, омла ди на, осо бе оме те не у пси-
хо фи зич ком раз во ју) уна пре ди орал но здра вље по пу ла ци је

 – Упо зна је се са са вре ме ним стра те ги ја ма за уна пре ђе ње 
орал ног здра вља за сно ва ним на на уч ним и струч ним до ка зи ма у 
по гле ду ети о ло ги је, па то ге не зе, епи де ми о ло шких и кли нич ких ис-
пи ти ва ња, ди јаг но сти ке, кла си фи ка ци је и еви ден ти ра ња орал них 
бо ле сти, ди јаг но сти ком и кон тро лом фак то ра ри зи ка од зна ча ја за 
по ја ву орал них бо ле сти (ис хра на, ло ше на ви ке, орал на хи ги је на, 
оп шта обо ље ња итд), пре вен тив ним и про фи лак тич ним ме ра ма и 
сред стви ма, при ме ном флу о ри да, и сл.

 – Упо зна је се са ци ље ви ма и мо гућ но сти ма про грам ске сто-
ма то ло шке здрав стве не за шти те и оста лим ме ра ма и ак тив но сти ма 
од зна ча ја за обез бе ђе ње орал ног здра вља.

 – Упо зна је и из у ча ва епи де ми о ло ги ју (оп шта епи де ми о ло ги-
ја, епи де ми о ло ги ја обо ље ња уста и зу ба), здрав стве ну ста ти сти ку, 
ме то до ло ги ју здрав стве ног вас пи та ња у сто ма то ло ги ји.

 – Упо зна је се са ор га ни за ци јом и пла ни ра њем сто ма то ло шке 
здрав стве не де лат но сти и по себ но са ор га ни за ци јом и функ ци о-
ни са њем пре вен тив не сто ма то ло шке за шти те (ре а ли за ци ја пре вен-
тив них про гра ма) и др.

 – У то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве на фа кул те ту, спе ци-
ја ли зант је ду жан да ура ди је дан се ми нар ски рад из обла сти ор га-
ни за ци је сто ма то ло шке де лат но сти и је дан из обла сти пре вен тив-
не сто ма то ло ги је

По себ ни ци ље ви:
1. Пре вен ци ја ка ри је са
 – Зна ње о ка ри је сном про це су у млеч ној ден ти ци ји и у стал-

ној ден ти ци ји, уло га бак те ри ја; уло га са ха ро зе; уло га до ма ћин-спе-
ци фич ни ме ха ни зми од бра не, би о хе миј ски про це си у ден тал ном 
пла ку, пре ди лек ци о на ме ста; акут на и хро нич на ле зи ја; пси хо-со-
ци јал ни аспек ти и оце њи ва ње ри зи ка

 – Зна ње о мо гућ но сти ма кон тро ле ка ри је са мо ди фи ко ва њем 
ис хра не; до ка зи о ути ца ју ис хра не на ка ри јес, ка ри о ге ност угље них 
хи дра та, мо гу ће мо ди фи ка ци је ди је те у ци љу ре дук ци је ка ри је са

 – Зна ња о огра ни че ном и уобро че ном уно ше њу са ха ро зе, мо-
гућ ност при ме не за сла ђи ва ча у ис хра ни

 – Пре вен ци ја ка ри је са по ве ћа њем от пор но сти зу ба при ме ном 
флу о ри да

 – Флу о ри ди у пре вен ци ји ка ри је са
 – Ме ха ни зми ко ји ма флу о ри ди де лу ју
 – Флу о ри са ње во де за пи ће
 – Кућ на не га
 – Про фе си о нал на не га
 – За ли ва чи фи су ра
 – Фе но мен ре ми не ра ли за ци је

 – Пре вен тив ни аспек ти у ре ста у ра тив ној сто ма то ло ги ји
 – Пре вен ци ја ка ри је са ме ха нич ком кон тро лом пла ка
 – Пре вен ци ја ка ри је са ан ти ми кроб ном кон тро лом пла ка
 – Хлор хек си дин и дру га хе ми о про фи лак тич ка сред ства
 – Пре вен ци ја ка ри је са из бе га ва њем тран сми си је ка ри о ге них 

ми кро ор га ни за ма
 – Иму но ло ги ја и вак ци на ци ја
2. Пре вен ци ја пе ри о дон тал них обо ље ња
 – По зна ва ње ети о ло шких фак то ра за на ста нак обо ље ња па-

ро дон ци ју ма
 – По зна ва ње фак то ра и про це не ри зи ка за на ста нак обо ље ња 

пе ри о дон ци ју ма
 – По зна ва ње ден тал ног пла ка (би о фил ма), и ње гов зна чај 

(раз вој пла ка и чвр стих на сла га), еко ло ги ја пла ка и струк ту ра пла-
ка; од брам бе ни од го вор до ма ћи на на ми кро ор га ни зме пла ка; фак-
то ри ко ји ути чу на фор ми ра ње пла ка, фак то ри ко ји мо ди фи ку ју 
од брам бе ни си стем ор га ни зма

 – Ком пе тен тан да по ста ви ди јаг но зу на осно ву до би је не 
анам не зе и оба вље ног кли нич ког пре гле да

3. Пре вен ци ја ор то донт ских не пра вил но сти
4. Пре вен ци ја по вре да у оро фа ци јал ној ре ги ји у де це
5. Пре вен ци ја орал них обо ље ња код па ци је на та са по себ

ним по тре ба ма

2. ДЕЧ ЈА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА (те о риј ска и прак тич на 
на ста ва на Кли ни ци Сто ма то ло шких фа кул те та или од се ка) 
12 ме се ци

Кроз на ста ву ор га ни зо ва ну на фа кул те ту спе ци ја ли зант се 
оспо со бља ва да:

 – ана ли зи ра и пра ти раз ви так ли ца, ви ли ца и зу ба;
 – ана то ми ју и хи сто ло ги ју млеч них и стал них зу ба,
 – пси хо со мат ске ка рак те ри сти ке и пси хо ло шке ти по ве де це.
 – Оспо со бља ва се за са мо стал ну ди јаг но сти ку и те ра пи ју 

обо ље ња уста и зу ба у де це,
 – из у ча ва оп шта и ин фек тив на обо ље ња и њи хов ути цај на 

усну ду пљу,
 – бо ле сти уста у де це, ту мо ре и ци сте у усти ма,
 – ка ри јес и ком пли ка ци је ка ри је са (обо ље ња пул пе и пе ри о-

дон ци ју ма млеч них и стал них зу ба),
 – тра у ма то ло ги ју у деч јој сто ма то ло ги ји,
 – орал но-хи рур шке за хва те у де це,
 – про те зи ра ње у де це,
 – при ме ну се да ци је и оп ште ане сте зи је у ра ду са де цом,
 – сто ма то ло шко збри ња ва ње де це са ме ди цин ским ри зи ци ма 

и смет ња ма у пси хо фи зич ком раз во ју.
 – У то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве на фа кул те ту, спе ци-

ја ли зант је ду жан да ура ди два се ми нар ска ра да из обла сти деч је 
сто ма то ло ги је

По себ ни ци ље ви:
– Ди јаг но сти ка и план те ра пи је
Ком пе тен тан да у до бу но во ро ђен че та и одој че та оце ни анам-

не стич ке по дат ке до би је не у раз го во ру са ро ди те љем/ста ра те љем:
 – пре на тал не, на тал не и нео на тал не анам не зе
 – исто ри је раз во ја
 – ме ди цин ске исто ри је
 – сто ма то ло шке исто ри је
 – оце њи ва ње орал не хи ги је не
 – фак то ра ри зи ка за ра ни на ста нак ка ри је са
 – на ви ке си са ња и ри зик од ра ног раз во ја ма ло клу зи је
 – исто ри је на чи на ис хра не
 – со ци јал ни ста тус
 – ком пе тен тан у ди јаг но сти ко ва њу орал них ту мо ра и ци ста 

укљу чу ју ћи Еп штај но ве пер ле, Бо но ва зр на, кон ге ни тал ни епу лис, 
лим фан ги о ме

 – ком пе тен тан у ди јаг но сти ко ва њу не раз ви је них зу ба (на тал-
них и нео на тал них)

 – ком пе тен тан у ди јаг но сти ко ва њу и те ра пи ји ка ри је са у ра-
ном де тињ ству и дру гих фор ми ка ри је са

 – ком пе тен тан у те ра пи ји орал не кан ди ди ја зе и при мар ног 
хер пе тич ног сто ма ти та

 – ком пе тен тан у збри ња ва њу хит них слу ча је ва као по сле ди ца 
тра у ме или ин фек ци је

 – ком пе тен тан у при ме ни ренд ге но граф ских ме то да ди јаг но-
сти ке и по зна ва њу ри зи ка ко ји по сто је код ренд ге но граф ског сни-
ма ња у деч јој сто ма тол ги ји

 – пре по зна ти зна ке зло ста вља ња де це или за по ста вља ња де це



Ком пе тен тан да у уз ра сту од 3-6 го ди на ис пи та ову ста ро сну 
гру пу об у хва та ју ћи:

 – оце ну по на ша ња
 – екс тра о рал но ис пи ти ва ње
 – ин тра о рал но ис пи ти ва ње
 – да узме у об зир пре вен тив не ме ре; оце ни орал ну хи ги је ну и 

ри зик за раз вој ка ри је са
 – ди јаг но сти ку је по ре ме ћа је орал не ми шић не функ ци је
 – ди јаг но сти ку је и збри не ра ни гу би так или по ме ра ње млеч-

них зу ба
 – ди јаг но сти ку је ра не зна ке ма ло клу зи је
 – ди јаг но сти ку је ста ње и обо ље ња пул пе
По ред прет ход но на ве де них об у че но сти у овој ста ро сној гру-

пи спе ци ја ли зант тре ба да у уз ра сту од 6 до 12 го ди на:
 – ди јаг но сти ку је по тре бе за пре вен ти ним ме ра ма у ве зи са 

при ме ном орал не хи ги је не, за ли ва ча фи су ра, ис хра не, уно са флу-
о ри да

 – оце ни оклу зал ни раз вој
 – спре чи и тре ти ра тра у му
По ред прет ход но на ве де них зна ња и ве шти на, спе ци ја ли зант 

тре ба да у уз ра сту од 12 го ди на до адо ле сцен ци је:
 – ди јаг но сти ку је ра не зна ке пе ри о дон ти ти са
 – оце ни раз вој и раст
 – по се ду је зна ње о тем по ро – ман ди бу лар ном згло бу
 – пре по зна зна ке сек су ал ног зло ста вља ња
 – пре по зна зна ке зло у по тре бе дро ге
 – пре по зна по ре ме ћа је у ис хра ни (ано рек си ја и бу ли ми ја)
– Ре ста у ра ти ван трет ман
Ком пе тен тан да у млеч ној ден ти ци ји:
 – ура ди пре па ра ци ју ка ви те та пре ма мор фо ло шким ка рак те-

ри сти ка ма зу ба и ка рак те ри сти ка ма ре ста у ра тив них ма те ри ја ла
 – да ана ли зи ра не у спе хе да би спре чио гре шке у бу дућ но сти
 – ода бе ре трет ман и ма те ри јал у од но су на ак тив ност ка ри је-

са и ста рост де те та
 – ди јаг но сти ку је обо ље ња пул пе
 – спро ве де кон зер ва тив ни као и ра ди кал ни трет ман пул пе 

(пре кри ва ње пул пе, пар ци јал ну пулп то ми ју, пул по то ми ју, пул пек-
то ми ју)

 – про тет ски збри не из гу бље не зу бе
 – оце ни ква ли тет ре ста у ра ци ја
Ком пе тен тан да у ме шо ви тој ден ти ци ји:
 – спре чи и тре ти ра ка ри јес ја ми ца и фи су ра ко ри шће њем за-

ли ва ча фи су ра или пре вен тив них ис пу на
 – про тет ски на док на ди из гу бље не зу бе
 – ди јаг но сти ку је обо ље ња пул пе и тре ти ра их
 – тре ти ра мла де стал не зу бе са не за вр ше ним и за вр ше ним 

ра стом ко ре на
Ком пе тен тан да у стал ној ден ти ци ји:
 – естет ски збри не стал не зу бе ад хе зив ним си сте ми ма
 – спро ве де аде ква тан ен до донт ски трет ман стал них зу ба
 – спро во ди из бе љи ва ње ави тал них и ви тал них зу ба
 – при ме њу је естет ске фа се те
 – по ста ви ад хе зив не мо сто ве и сплин то ве
– Тра у ма то ло ги ја
 – да раз у ме прин ци пе пре вен ци је по вре да зу ба укљу чу ју ћи 

ра но спре ча ва ње ор то донт ских не пра вил но сти, ко рек ци ју ло ших 
на ви ка и из ра ду штит ни ка за зу бе

 – да спро ве ду пре глед и оце њи ва ње па ци је на та са по вре да ма 
зу ба укљу чу ју ћи од го ва ра ју ће ди јаг но стич ке ме то де (ра ди о гра фи-
ја) и да на пра ве план за сно ван на оче ки ва ној прог но зи по вре ђе них 
зу ба

 – да утвр де ста ње пул пе при ме ном раз ли чи тих те сто ва
 – да спро во де аде ква тан трет ман ма њих по вре да ме ких тки ва
 – да по зна ју ме ре ко је се при ме њу ју у спре ча ва њу ин фек ци је 

по сле по вре де
 – да ди јаг но сти ку ју рас кла ће ња зу ба и при ме не аде кват ну 

имо би ли за ци ју (сплин то ви ма)
 – збри ња ва ње по вре да ал ве о лар ног гре бе на
 – спро во де ле че ње пул пе по вре ђе них зу ба укљу чу ју ћи пул-

по то ми ју по Цве ку, апек си фи ка ци ју зу ба са не за вр ше ним ра стом 
ко ре на и зу ба са за вр ше ним ра стом ко ре на

 – ре ста у ри ра ју фрак ту ре кру ни ца и ко ре на, ко ри шће њем ком-
по зит них смо ла, ком по зит них и пор це лан ских кру ни ца и ке ра мич-
ких или ком по зит них фа се та

 – ди јаг но сти ку ју и тре ти ра ју фрак ту ре ко ре на
 – да раз у ме ју би о ло шке про це се ре па ра ту ре твр дих зуб них 

тки ва и по ја ву ре сорп ци је ко ја пра те ре план та ци ју зу ба
 – да стек ну ис ку ство у ре план та ци ји тра у мат ски из би је них 

зу ба
 – спро во де аде ква тан трет ман по вре да у млеч ној ден ти ци ји
Спе ци ја ли зан ти сти чу зна ња о:
 – ор то донт ском збри ња ва њу по вре ђе них зу ба
 – то ме да ли је по вре да по сле ди ца зло ста вља ња де це и да је 

при ја ве над ле жним ин сти ту ци ја ма
 – ди јаг но сти ко ва њу по вре да мак си ло фа ци јал не ре ги је и аде-

кват ном збри ња ва њу
 – пре по зна ва њу по ре ме ћа ја у раз во ју стал них зу ба на ста лих 

као по сле ди ца по вре да у млеч ној ден ти ци ји
Да бу ду упо зна ти са:
 – кла си фи ка ци јом, ети о ло ги јом и епи де ми о ло ги јом по вре да 

зу ба
 – ме ха ни змом од го во ра орал них тки ва на по вре де и за ра ста-

ње по вре ђе них тки ва
 – прин ци пи ма ауто тран сплан та ци је зу ба
 – прин ци пи ма осе о ин те гра ци је им пла на та
 – зна ци ма и симп то ми ма по вре де не ра ва
 – пла ни ра њем и из ра дом чу ва ра про сто ра тра у мат ски из гу-

бље них пред њих зу ба укљу чу ју ћи и до ступ не ор то донт ске ме то де
– Орал на ме ди ци на и орал на па то ло ги ја
 – ди јаг но сти ко ва ње и тре ти ра ње орал них ма ни фе ста ци ја си-

стем ских обо ље ња на ме ким и чвр стим зуб ним тки ви ма у де це са 
кар ди о ва ску лар ним обо ље њи ма, бу бре жним, ен до кри ним, иму но-
ло шким обо ље њи ма, ма лиг ним обо ље њи ма, и са хе мо ра гиј ским 
син дро мом

 – ди јаг но сти ко ва ње и трет ман бак те риј ских, ви ру сних, гљи-
вич них ин фек ци ја орал не слу зо ко же по себ но код иму но ком про-
ми то ва не де це

 – ди јаг но сти ко ва ње и ле че ње му ко-гин ги вал них ано ма ли ја 
(фре нек то ми ја )

 – ди јаг но сти ка и трет ман у по ре ме ћа ју раз вит ка зу ба (флу о-
ро за, те тра ци клин ска пре бо је ност, аме ло ге не зис и ден ти но ге не зис 
им пер фек та)

 – ди јаг но за и ле че ње по ре ме ћа ја у мор фо ло ги ји, бро ју и ни-
ца њу зу ба

 – ди јаг но за и тре ти ра ње им пак ти ра них зу ба ко ри сте ћи хи-
рур шке тех ни ке ко је укљу чу ју и хи рур шки ор то донт ски трет ман

– Де ца са по себ ним по тре ба маме ди цин ски ри зич ни па
ци јен ти

 – ком пе тент ни да пла ни ра ју и спро во де ком плек сну сто ма то-
ло шку не гу у де це ко ја су ме ди цин ски, пси хо ло шки, мен тал но или 
со ци јал но ри зич ни па ци јен ти

 – ком пе тент ни да спро во де сто ма то ло шку не гу хо спи та ли зо-
ва не де це

 – по се ду ју зна ње о ин фек ци ја ма код иму но ком про ми то ва них 
па ци јен та

 – по се ду ју зна ње о про фи лак си бак те риј ског ен до кар ди ти са
 – ком пе тент ни да ру ко во де или бу ду део ти ма за сто ма то ло-

шко збри ња ва ње у оп штој ане сте зи ји

3. ПРО ГРАМ СКА СТО МА ТО ЛО ШКА ЗА ШТИ ТА – 11 
ме се ци

Прак тич на на ста ва се оба вља на ни воу при мар не здрав стве не 
за шти те у здрав стве ним уста но ва ма ко је има ју име но ва не мен то ре 
за ову област спе ци ја ли за ци је, и то

а) Школ ска сто ма то ло шка не га (5 ме се ци)
Спе ци ја ли зант уз мен то ра пла ни ра и спро во ди :
 – Си сте мат ски пре глед (по 1 оде ље ње) уче ни ка: I, V и VI II 

раз ре да
 – Кон трол не пре гле де (по 1 оде ље ње) уче ни ка: II, III, IV, VI 

и VI I раз ре да
 – Об ра ђу је и ана ли зи ра епи де ми о ло шке по дат ке са си сте мат-

ских пре гле да
 – До но си план ра да (ор га ни за ци о ни са стан ци, план здрав-

стве но-вас пит ног ра да, план пре вен тив них и про фи лак тич них ак-
тив но сти, план са на ци је и до са на ци је)

 – Ре а ли зу је утвр ђе ни план ра да
 – Из ве штај о из вр ше њу пла ни ра них ак тив ност
 – Ева лу а ци ја ефе ка та ра да (до бре, ло ше стра не, не до ста ци)
Овај део ста жа об ра ди ти као се ми нар ски рад.



б) Пред школ ска сто ма то ло шка не га (3 ме се ца)
Сто ма то ло шка за шти та де це у пред школ ским уста но ва ма (2 

ме се ца)
 – Си сте мат ски пре глед де це у 3-ој го ди ни жи во та.
 – Об ра ђу је и ана ли зи ра епи де ми о ло шке по дат ке са си сте мат-

ских пре гле да.
 – До но си план ра да (ор га ни за ци о ни са стан ци, план здрав-

стве но-вас пит ног ра да, план пре вен тив них и про фи лак тич них ак-
тив но сти, план са на ци је и до са на ци је),

 – Ре а ли зу је утвр ђе ни план ра да.
 – Из ве штај о из вр ше њу пла ни ра них ак тив ност.
 – Ева лу а ци ја ефе ка та ра да (до бре, ло ше стра не, не до ста ци)
Сто ма то ло шки рад са пред школ ском де цом у при прем ним 

оде ље њи ма пред по ла зак у шко лу (1 ме сец)
 – Си сте мат ски пре глед (30 де це)
 – Ин ди ви ду ал ни план пре вен тив них и пре вен тив но-те ра пиј-

ских ме ра
 – За ли ва ње фи су ра, са на ци ја ка ри је са на стал ним зу би ма
 – Здрав стве но-вас пит ни рад са де цом и ро ди те љи ма
 – Ева лу а ци ја ефе ка та ра да (до бре, ло ше стра не, не до ста ци)
 – Из ве штај о из вр ше њу пре вен тив них ак тив но сти, про фи-

лак тич ких ме ра
 – Из да ва ње уве ре ња о здра вим и са ни ра ним зу би ма
 – Об ра да и ана ли за по да та ка са си сте мат ских пре гле да
Овај део ста жа об ра ди ти као се ми нар ски рад.
ц) Про грам ска са рад ња са оста лим сег мен ти ма здрав

стве не слу жбе (пе ди ја три ја, ги не ко ло ги ја, па тро на жа, здрав
стве но вас пи та ње) – 1 ме сец

Спе ци ја ли зант се упо зна је са са ве то ва ли шно-дис пан зер ским 
ме то дом ра да, ра дом по ли ва лент не па тро на жне слу жбе, вак ци на-
ци ја ма, ути ца јем еко ло шких усло ва на здра вље де це, здрав стве-
ним вас пи та њем и тим ским ра дом у здрав стве ној за шти ти де це.

 – рад у са ве то ва ли шту за мај ку и де те (50 по ро ди ца са но во-
ро ђе ном де цом), рад у са ве то ва ли шту за труд ни це (50 труд ни ца)

 – са рад ња са па тро на жном слу жбом
 – пла ни ра ње и из во ђе ње пре вен тив них ме ра и здрав стве но-

вас пит ног ра да
 – из ве штај о из вр ше ним пре вен тив ним ак тив но сти ма
д) Про грам ска са рад ња са оста лим сег мен ти ма дру штве

не за јед ни це (ло кал не за јед ни це) – 2 ме се ца
Спе ци ја ли зант се упо зна је са основ ним прин ци пи ма и ме то-

да ма про мо ци је орал ног здра вља у ло кал ној за јед ни ци:
 – про мо ци ја орал ног здра вља на ни воу ло кал не за јед ни це
 – ко ор ди на ци ја пре вен тив них ак тив но сти на ни воу ло кал не 

за јед ни це
 – са рад ња са ло кал ним вла сти ма и њи хо во ак тив но укљу чи-

ва ње у про мо ци ју орал ног здра вља
 – са рад ња са ло кал ном при вре дом на обез бе ђи ва њу усло ва за 

про мо ци ју орал ног здра вља или су фи нан си ра њу ак ци ја (ак тив но-
сти на ло кал ном ни воу), са по себ ним ак цен том на во до снаб де ва-
ње, про из во ђа че хра не, сред ста ва за хи ги је ну, и сл.

 – са рад ња са ло кал ним ме ди ји ма у ци љу про мо ци је орал ног 
здра вља

 – са рад ња са ло кал ним про свет ним уста но ва ма.

4. ОРАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА 1 ме сец
Спе ци ја ли зант се упо зна је и оспо со бља ва за пру жа ње пр ве 

по мо ћи, ан ти шок те ра пи ју, при мар ну об ра ду по вре да, ди јаг но сти-
ку и те ра пи ју акут них ден то ге них ин фек ци ја и мо гућ но сти орал-
но-хи рур шких ин тер вен ци ја у де це и од ра слих.

5. ОР ТО ПЕ ДИ ЈА ВИ ЛИ ЦА 2 ме се ца
Упо зна је се и оспо со бља ва за ди јаг но сти ку ор то донт ских не-

пра вил но сти, при ме ну ме ра при мар не пре вен ци је и ин тер цеп тив-
не ор то пе ди је ви ли ца.

6. ОРАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА 1 ме сец
Оспо со бља ва се за са мо стал ну ди јаг но сти ку и те ра пи ју обо-

ље ња ме ких тки ва уста.
НА ЧИН ПРО ВЕ РЕ ЗНА ЊА
1. Се ми нар ски ра до ви:
а) ор га ни за ци ја пред школ ске сто ма то ло шке не ге
б) ор га ни за ци ја школ ске сто ма то ло шке не ге
ц) 1 се ми нар ски рад из пре вен тив не сто ма то ло ги је и рад на 

те мат ском кон гре су или сим по зи ју му са штам па ним ре зи ме ом

д) 1 се ми нар ски рад из деч је сто ма то ло ги је и 1 рад на те мат-
ском кон гре су или сим по зи ју му са штам па ним ре зи ме ом

2. Ко ло кви ју ми:
а) 3 ко ло кви ју ма из пре вен тив не сто ма то ло ги је
б) 3 ко ло кви ју ма из деч је сто ма то ло ги је
3. је дан рад штам пан у ча со пи су са ре цен зи јом или рад штам-

пан це ло сти у збор ни ку ра до ва са кон гре са или сип мпо зи ју ма
4. Ове ре ни из ве шта ји мен то ра о за вр ше ном про гра му (ка та-

лог зна ња)
КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА:
1. Пред школ ска сто ма то ло шка не га  – 3 ме се ца
Пла ни ра ње и из во ђе ње си сте мат ских пре гле да де це у 3-ој го-

ди ни жи во та 20-30 па ци је на та
Пла ни ра ње и из во ђе ње си сте мат ских пре гле да де це пред по-

ла зак у шко лу 20-30 па ци је на та
Пла ни ра ње и из во ђе ње кон трол них пре гле да де це са ви со ким 

ри зи ком за ка ри јес ра ног де тињ ства у 2-ој го ди ни жи во та 10-20 
па ци је на та

Си сте мат ски пре глед 40-60 па ци је на та
Кон трол ни пре гле ди 10-20 де це са ви со ким ри зи ком за ка ри јес
Здрав стве но вас пит ни рад пре да ва ње за вас пи та че и ро ди те-

ље  – 1рад у ма лој гру пи  – 5
ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад са де цом и ро ди те-

љи ма  – 30
Ло кал не апли ка ци је кон цен тро ва них флу о ри да 30 апли ка ци ја 

за ли ва ње фи су ра 20 зу ба
Са на ци ја и до са на ци ја 40% од об у хва ће не де це
Из ве штај о ра ду (ме сеч ни;тро ме сеч ни) 1
Из ве штај о ста њу орал ног здра вља пред школ ске де це (ула-

зни; тро ме сеч ни) 1
Сва ко днев ни рад у ам бу лан ти за пред школ ску де цу са мен-

то ром
2. Школ ска сто ма то ло шка не га  – 5 ме се ци
Па ни ра ње и из во ђе ње си сте мат ских пре гле да у шко ли 3 оде-

ље ња или 80-100 уче ни ка
Пла ни ра ње и из во ђе ње кон трол них пре гле да у шко ли 3 оде-

ље ња или 80-100 уче ни ка
Здрав стве но вас пит ни рад пре да ва ња  – 3 рад у ма лој гру пи 

 – 25 ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад са де цом или ро ди-
те љи ма  – 30

Са на ци ја и до са на ци ја 60% од об у хва ће них уче ни ка
Из ве штај о ра ду 1
Из ве штај о ста њу орал ног здра вља школ ске де це 1
Сва ко днев ни рад у ам бу лан ти за школ ску де цу са мен то ром
3. Про грам ска са рад ња са оста лим сег мен ти ма здрав стве не 

слу жбе  – 1 ме сец
Рад у са ве то ва ли шту за труд ни це 15-20 труд ни ца
Рад у са ве то ва ли шту за здра ву де цу 15-20 одој ча ди са ро ди-

те љи ма
Ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад са труд ни ца ма или 

ро ди те љи ма 10 па ци је на та
4. Про грам ска са рад ња са оста лим сег мен ти ма дру штве не за-

јед ни це 2 ме се ца
До но ше ње пла на ак тив но сти за про мо ци ју орал ног здра вља 

у ло кал ној за јед ни ци (оп шти на, ре ги он) План ак тив но сти
Ор га ни зо ва ње и уче шће у ор га ни зо ва њу јед не кам па ње за 

про мо ци ју орал ног здра вља Ор га ни зо ва ње кам па ње
Ор га ни зо ва ње и уче шће у про мо ци ји орал ног здра вља у ло-

кал ним сред стви ма јав ног ин фор ми са ња Ор га ни зо ва ње кам па ње
5. Ам бу лант ни рад на Кли ни ци  – 21 ме сец
Сто ма то ло шки пре глед са пла ном пре вен ци је и те ра пи је и 

ком плет ном са на ци јом 20 па ци је на та
Ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад 100 па ци је на та
Ди јаг но сти ка ри зи ка за ка ри јес 20 па ци је на та
Ди јаг но сти ка ри зи ка за па ро дон то па ти је 20 па ци је на та
За ли ва ње фи су ра 100 зу ба нај ма ње
Пре вен тив ни ис пу ни 100 ис пу на нај ма ње
Ин тер цеп тив ни за хва ти 3 па ци јен та
ГЈЦ ис пу ни 100 ис пу на
Те ра пи ја не ком пли ко ва ног ка ри је са са по ста вља њем ис пу на
Те ра пи ја ду бо ког ка ри је са 50 зу ба
Те ра пи ја обо ље ња пул пе и ком пли ка ци ја млеч них зу ба 30 зу ба
Те ра пи ја обо ље ња пул пе стал них зу ба 30 зу ба



Те ра пи ја обо ље ња пул пе стал них зу ба са не за вр ше ним ра-
стом ко ре на 5 зу ба

Те ра пи ја ур гент них ста ња (пр ва по моћ код бол них ста ња, по-
вре да и кр ва ре ња) 20 па ци је на та

Орал но хи рур шке ин тер вен ци је у де це, спе ци фич но сти ва ђе-
ња млеч них и стал них зу ба 10 млеч них 10 стал них

Те ра пи ја по вре да 5 па ци је на та
Ле че ње ком пли ка ци ја по вре да 2 па ци јен та
Те ра пи ја гин ги ви ти са 5 па ци је на та
Те ра пи ја обо ље ња ме ких орал них тки ва 3 па ци јен та
Уво ђе ње у ин ха ла ци о ну се да ци ју и сто ма то ло шки трет ман 3 

па ци јен та
Рад у оп штој ане сте зи ји 5 па ци је на та
При пре ма здрав стве но вас пит них сред ста ва или пре да ва ња 5
Са ве то ва ли шни рад на Кли ни ци 10 да на
Се ми нар за епи де ми о ло шка ис тра жи ва ња (за вр шен се ми нар 

за епи де ми о ло шка ис тра жи ва ња) 1
Ам бу лант ни рад са мен то ром

2. Бо ле сти зу ба и ен до дон ци ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из Бо ле сти зу ба са ен до
дон ци јом
Област Тра ја ње
Бо ле сти зу ба са ен до дон ци јом 32 ме се ци
Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на 1 ме сец
Орал на хи рур ги ја 1 ме сец
Сто ма то ло шка про те ти ка 1 ме сец
Со ци јал на ме ди ци на 1 ме сец

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. Болести зуба са ендодонцијом – 32 месеца

Стаж из Болести зуба (12 месеци) обавља се на Клиници за
болести зуба Стоматолошког факултета или стоматолошким
одсецима медицинских факултета.

Остали део стажа (20 месеци) обавља се на Клиникама
Стоматолошког факултета, стоматолошким одсецима меди
цинских факултета, или у здравственим установама које за то
испуњавају услове.

I РЕ СТА У РА ТИВ НА ОДОН ТО ЛО ГИ ЈА 
(те о риј ска и прак тич на на ста ва на кли ни ци сто ма то ло шких 

фа кул те та или од се ка)  – 6 ме се ци
Кроз на ста ву ор га ни зо ва ну на фа кул те ту спе ци ја ли зант из у-

ча ва:
 – со ци јал но-ме ди цин ски и здрав стве ни зна чај обо ље ња твр-

дих зуб них тки ва
 – упо зна је се са мо гућ но сти ма и на чи ни ма спро во ђе ња пре-

вен тив них за хва та, са при ме ном про фи лак тич них ме ра (при мар на 
пре вен ци ја), ра ном ди јаг но сти ком и са на ци јом орал них бо ле сти 
(се кун дар ном пре вен ци јом) код од ра слих па ци је на та и ви со ко ри-
зич них по пу ла ци о них гру па (труд ни це, мла де осо бе, осо бе оме те-
не у пси хо фи зич ком раз во ју)

 – Упо зна је се са са вре ме ним стра те ги ја ма за уна пре ђе ње 
орал ног здра вља за сно ва ним на на уч ним и струч ним до ка зи ма у 
по гле ду ети о ло ги је, па то ге не зе, епи де ми о ло шких и кли нич ких ис-
пи ти ва ња, ди јаг но сти ке, кла си фи ка ци је и еви ден ти ра ња орал них 
бо ле сти, ди јаг но сти ком и кон тро лом фак то ра ри зи ка од зна ча ја за 
по ја ву ка ри је са и ње го вих по сле ди ца (ис хра на, ло ше на ви ке, орал-
на хи ги је на, оп шта обо ље ња итд.).

 – Упо зна је се са те ра пиј ским по ступ ци ма у са на ци ји ка ри-
је сних и не ка ри је сних ле зи ја, и на чи ни ма и мо гућ но сти ма њи хо-
вог спро во ђе ња ра ди очу ва ња и по нов ног ус по ста вља ња орал ног 
здра вља.

 – Упо зна је и из у ча ва епи де ми о ло ги ју (оп шта епи де ми о ло ги-
ја, епи де ми о ло ги ја обо ље ња уста и зу ба), здрав стве ну ста ти сти ку, 
од но сно ме то до ло ги ју здрав стве ног вас пи та ња у сто ма то ло ги ји.

 – Упо зна је се са ор га ни за ци јом и пла ни ра њем сто ма то ло шке 
здрав стве не де лат но сти, а по себ но са ме ра ма и по ступ ци ма ре ста-
у ра тив не одон то ло ги је. 

 – У то ку те ра пиј ске и прак тич не на ста ве на Фа кул те ту спе-
ци ја ли зант се упо зна је са те ра пиј ским по ступ ци ма у са на ци ји ка-
ри је сних и не ка ри је сних ле зи ја код осо ба оме те них у пси хо фи зич-
ком раз во ју, од но сно код дру гих ви со ко ри зич них гру па.

 – У то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве на фа кул те ту, спе ци-
ја ли зант је ду жан да ура ди је дан се ми нар ски рад из обла сти ре ста-
у ра тив не одон то ло ги је и да по ло жи два ко ло кви ју ма (ди јаг но сти ка 
и те ра пи ја обо ље ња твр дих зуб них тки ва).

По себ ни ци ље ви:
Спе ци ја ли зант је то ком спе ци ја ли стич ког ста жа оба ве зан да 

овла да зна њем ко је му омо гу ћа ва да успе шно спро ве де ме ре и по-
ступ ке за: 

Са на ци ју ка ри је сних и не ка ри је сних ле зи ја
 – Зна ње о ка ри је сном про це су у стал ној ден ти ци ји, уло га 

бак те ри ја; уло га са ха ро зе; уло га до ма ћи на  – спе ци фич ни ме ха ни-
зми од бра не, би о хе миј ски про це си у ден тал ном пла ку, пре ди лек-
ци о на ме ста; акут не и хро нич не ле зи је; пси хо-со ци јал ни аспек ти и 
про це на ка ри јес ри зи ка.

 – Зна ње о мо гућ но сти ма кон тро ле ка ри је са мо ди фи ко ва њем 
ис хра не; до ка зи о ути ца ју ис хра не на ка ри јес, ка ри о ге ност угље-
них хи дра та. мо гу ће мо ди фи ка ци је ди је те у ци љу ре дук ци је ка ри-
је са

 – Зна ње о мо гућ но сти ма кон тро ле ка ри је са при ме ном пре па-
ра та на ба зи флу о ри да

 – Раз у ме ва ње про це са и ме ха ни за ма де ми не ра ли за ци је и ре-
ми не ра ли за ци је твр дих зуб них тки ва и уло ге пљу вач ке у том про-
це су.

 – Раз у ме ва ње про це са и ле зи ја не ка ри је сне ети о ло ги је (абра-
зи ја, атри ци ја, еро зи ја, аб фрак ци ја ...)

 – Уло га иму но ло ги је и вак ци на ци је и њи хов зна чај у спре ча-
ва њу по ја ве ка ри је са.

Зна ња о те ра пиј ским по ступ ци ма у са ни ра њу ка ри је са
 – Кла си чан кон цепт за са на ци ју ка ри је сних ле зи ја
 – Ад хе зив ни кон цепт
 – Оста ли на чи ни за са на ци ју ка ри је сних ле зи ја
 – Овла да ва ње те ра пиј ским по ступ ци ма за са на ци ју ка ри је-

сних и не ка ри је сних ле зи ја из ра дом ди рект них и ин ди рек тих зуб-
них ис пу на

Зна ња о ин стру мен ти ма и по треб ним апа ра ту ра ма нео п ход-
ним за те ра пи ју ка ри је са

(руч ни ин стру мен ти, апа ра ти за ди јаг но сти ку, апа ра ти за 
укла ња ње ка ри је са, лам пе за по ли ме ри за ци ју)

Зна ња о ма те ри ја ли ма ко ји се ко ри сте у ре ста у ра тив ној про-
це ду ри

 – за ре ста у ра ци ју оште ће них зу ба
 – за под ла га ње ка ви те та и за шти ту пул пе
 – за те ра пи ју ду бо ких ле зи ја и очу ва ње ви та ли те та пул пе
Зна ња о зна ча ју за вр шне об ра де ис пу на и ме ра ма пра ће ња и 

кон тро ле по стиг ну тих ре зул та та и ре ста у ра тив ном по ступ ку
 – Из обла сти Гна то ло ги ја спе ци ја ли зант тре ба да са вла да: 

ана то ми ју и фи зи о ло ги ју ТМ згло ба, ана то ми ју при род не оклу зи-
је, фи зи о ло ги ју по кре та до ње ви ли це, ме то де из на ла же ња и ре ги-
стро ва ња од ре ђе них по ло жа ја и по кре та до ње ви ли це, да упо зна 
ар ти ку ла то ре и мо гућ но сти си му ли ра ња ви лич них крет њи и упо-
зна се са са вре ме ним ста во ви ма у ре кон струк ци ји оклу зи је. 

 – да се оспо со би за бр зу и ефи ка сну ана ли зу по сто је ће оклу-
зи је,

 – да овла да зна њи ма и ве шти на ма за из на ла же ње и ре ги стро-
ва ње цен трал ног по ло жа ја до ње ви ли це,

 – да овла да ана ли зом и ускла ди но во са по сто је ћом оклу зи-
јом у усти ма па ци јен та

Да је ком пе тен тан да у стал ној ден ти ци ји:
 – ура ди пре па ра ци ју ка ви те та пре ма мор фо ло шким ка рак те-

ри сти ка ма зу ба и ка рак те ри сти ка ма ре ста у ра тив них ма те ри ја ла
 – да са гле да и ана ли зи ра не у спе хе ка ко би спре чио мо гу ће 

гре шке у бу дућ но сти
 – да ода бе ре аде ква тан трет ман и ма те ри јал у од но су на ак-

тив ност ка ри је са и ста рост па ци јен та.
 – да је оспо со бљен за ди јаг но сти ку и те ра пи ју зу ба тех ни ком 

из бе љи ва ња ви тал них и ави тал них зу ба
 – да мо же пра вил но да ода бе ре и ре а ли зу је ре ста у ра тив ну 

про це ду ру код зу ба са ве ли ким де струк ци ја ма (ен до донт ски ле че-
них зу ба)



 – да мо же пра вил но да ода бе ре од го ва ра ју ће ра ди о граф ске 
ме то де, да пра вил но ту ма чи на ла зе ве за не за ди јаг но сти ко ва ње, 
те ра пи ју и пра ће ња по стиг ну тих ре зул та та. 

II ЕН ДО ДОН ЦИ ЈА
(те о риј ска и прак тич на на ста ва на Кли ни ци Сто ма то ло шких 

фа кул те та или од се ка)  – 6 ме се ци
Кроз на ста ву ор га ни зо ва ну на фа кул те ту спе ци ја ли зант из у-

ча ва:
 – со ци јал но-ме ди цин ски и здрав стве ни зна чај обо ље ња пул-

пе и апи кал ног па ро дон ци ју ма
 – упо зна је се са мо гућ но сти ма и на чи ни ма спро во ђе ња ен до-

донт ског ле че ња обо ле лих зу ба
 – упо зна је се са са вре ме ним кон цеп ти ма ди јаг но сти ко ва ња 

обо ље ња пул пе и апек сног па ро дон ци ју ма
 – упо зна је се са те ра пиј ским по ступ ци ма у са вре ме ној ен до-

дон ци ји
 – упо зна је се са по ступ ци ма и на чи ни ма пра ће ња од брам бе-

них ме ха ни за ма и то ком ре па ра ци је у апек сном па ро дон ци ју му на-
кон за вр ше ног ен до донт ског ле че ња

 – у то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве на Фа кул те ту спе ци-
ја ли зант је ду жан да ура ди је дан се ми нар ски рад из ен до дон ци је и 
да по ло жи два ко ло кви ју ма (ди јаг но сти ка, те ра пи ја обо ље ња пул-
пе и апек сног па ро дон ци ју ма)

По себ ни ци ље ви под ра зу ме ва ју да спе ци ја ли зант то ком спе-
ци ја ли стич ког ста жа тре ба да овла да зна њем ко је му омо гу ћа ва да 
раз у ме: 

 – ети о ло ги ју, па то ге не зу, ди јаг но зу и ди фе рен ци јал ну ди јаг-
но зу ин фла ма тор них обо ље ња пул пе и апек сног па ро дон ци ју ма, 

 – ети о ло ги ју, па то ге не зу и ди јаг но зу не кро зе, не кро би о зе и 
ган гре но зног рас па да ња пул пе, 

 – ети о ло ги ју, па то ге не зу и ди јаг но сти ку уну тра шњих и спо-
ља шњих ре сорп ци ја ра ди ку лар ног ка на ла, 

 – ети о ло ги ју, па то ге не зу и ди јаг но зу атро фич них и де ге не ра-
тив них про ме на у пул пи; 

 – да при ме њу је од го ва ра ју ћа сред ства и те сто ве у ди јаг но-
сти ци обо ље ња зу ба и апи кал ног па ро дон та,

 – да аде кват но ана ли зи ра ен до донт ске прин ци пе и ин ди ка-
ци је и кон тра ин ди ка ци је у ле че њу број них ен до-па ро дон тал них 
обо ље ња, 

 – да по се ду је зна ње и свест о зна ча ју и ва жно сти асеп тич ног 
ра да у ен до донт ској те ра пи ји, од но сно зна ча ју сте ри ли за ци је ен-
до донт ских ин стру ме на та 

 – да по зна је сред ства за при вре ме ну и трај ну де сен зи би ли за-
ци ју пул пе, 

 – да по зна је мор фо ло ги ју ка нал ног си сте ма свих зу ба 
 – зна чај и прин ци пе фор ми ра ња при ступ ног ка ви те та,
 – зна чај и вр сте одон то ме три је у ка нал ној те ра пи ји,
 – тех ни ке и ме то де пре па ра ци је ка на ла ко ре на (руч не, ма-

шин ске, ла сер),
 – зна чај про то ко ла ири га ци је и сред ства за ири га ци ју ка на ла 

ко ре на,
 – зна чај и сред ства за ме ди ка ци ју ка на ла ко ре на, 
 – тех ни ке и ме то де оп ту ра ци је ка нал ског си сте ма зу ба (ком-

пре сив не тех ни ке оп ту ра ци је)
 – зна чај и мо гућ но сти ле че ња зу ба са ве ли ким пе ри а пи кал-

ним ле зи ја ма 
 – да по зна је прин ци пе и по ступ ке за хи тан ен до донт ски трет ман
 – да по зна је прин ци пе и по ступ ке у ре ша ва њу ја тро ге них 

гре ша ка (фо срут, за лом ње ни ен до донт ски ин стру мент)
 – зна чај ренд ген гра фи је у ди јаг но сти ци и ди фе рен ци јал ној 

ди јаг но сти ци обо ље ња пул пе и апек сног па ро дон ци ју ма и ту ма че-
њу и пра ће њу ис хо да ен до донт ске те ра пи је

 – да по зна је мо гућ но сти ре ша ва ња ком пли ка ци ја у ен до донт-
ском ле че њу 

 – зна чај и ком пе тен ци је у при пре ми па ци је на та ри зи ка и осо-
ба оме те них у раз во ју

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРАК ТИЧ НОГ ПРО ГРА МА СПЕ ЦИ
ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА укљу чу је:

1. Ре ста у ра тив на одон то ло ги ја
 – 100 ди рект них ис пу на (ком по зит, амал гам, глас јо но мер це-

мент)
 – 10 ин ди рект них ис пу на (5 ли ве них, 5 естет ских)

 – 30 зу ба са ду бо ким ка ри је сом (јед но се ан сно, ви ше се ан сно)
 – 20 зу ба са ве ли ким де струк ци ја ма кру ни це (па ра пулп ни, 

пулп ни ко чи ћи)
Ен до дон ци ја
 – 70 ен до донт ски ле че них ви ше ко ре них зу ба са раз ли чи тим 

ди јаг но за ма (пул пи ти си, па ро дон ти ти си)
 – 30 ен до донт ски ле че них јед но ко ре них зу ба са раз ли чи тим 

ди јаг но за ма (пул пи ти си, па ро дон ти ти си)
 – 20 зу ба са по но вље ним ен до донт ским ле че њем (ре ви зи ја) 
2. Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант се упо зна је и оспо со бља ва за: 
 – ди јаг но зу и ди фе рен ци јал ну ди јаг но зу обо ље ња па ро дон-

ци ју ма, бо ле сти орал не слу зо ко же, као и ди јаг но зу орал них жа ри-
шта и кон се ку тив них обо ље ња, 

 – за при ме ну па ро дон тал них идек са орал не хи ги је не за ко-
ри шће ње епи де ми о ло ги је и пре вен ци је гин ги ви та и па ро дон то па-
ти је,

 – за при ме ну основ них те ра пиј ских ме то да ко је се ко ри сте у 
збри ња ва њу обо ље ња орал не слу зо ко же, орал них жа ри шта и бо-
ле сти пот ко жног апа ра та зу ба. 

3. Орал на хи рур ги ја (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант се упо зна је 
 – за пру жа ње пр ве по мо ћи,
 – За ко ри шће ње раз ли чи тих вр ста ане сте зи је и обез бе ђи ва ња 

хе мо ста зе, 
 – За при ме ну раз ли чи тих на чи на за ен до донт ско-хи рур шки 

трет ман (апи ко то ми ја), 
 – За ди јаг но сти ко ва ње акут них ден то ге них ин фек ци ја
4. Сто ма то ло шка про те ти ка (1 ме сец)
Спе ци ја ли зант се упо зна је и оспо со бља ва 
 – За ана ли зу оклу зи је на мо де ли ма и пла ни ра ње од го ва ра ју ће 

те ра пи је
 – За мо де ло ва ње оклу зал не мор фо ло ги је по свим гна то ло-

шким прин ци пи ма
 – Да овла да кли нич ким и ла бо ра то риј ским по ступ ци ма за из-

ра ду ин ди рект них ис пу на и 
 – За при ме ну сплин то ва и на гри зних гре бе на у те ра пи ји 
5. Со ци јал на ме ди ци на (1 ме сец) 
Спе ци ја ли зант се упо зна је и оспо со бља ва: 
 – за ана ли зу со ци јал но-ме ди цин ског зна ча ја обо ље ња зу ба, 
 – за ор га ни за ци ју сто ма то ло шке де лат но сти, 
 – за пла ни ра ње здрав стве не и сто ма то ло шке за шти те, 
 – за по зна ва ње здрав стве ног за ко но дав ства, ме то да и ме то до-

ло ги је здрав стве ног вас пи та ња, 
 – за по зна ва ње здрав стве не ста ти сти ке и здрав стве не еко но-

ми ке.
На кон за вр шет ка те о риј ског и прак тич ног де ла ста жа на Фа-

кул те ту, као и по ло же них ко ло кви ју ма и се ми на ра спе ци ја ли зант 
мо же да при сту пи по ла га њу за вр шног спе ци ја ли стич ког ис пи та.

КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТЕ ЗА БО ЛЕ СТИ ЗУ БА 
СА ЕН ДО ДОН ЦИ ЈОМ

На кон за вр шет ка те о риј ског и прак тич ног де ла ста жа на Фа-
кул те ту, као и по ло же них ко ло кви ју ма и се ми на ра и по ло же ног 
за вр шног ис пи та спе ци ја ли ста Бо ле сти зу ба са ен до дон ци јом је 
ком пе тен тан да са мо стал но по ста вља ди јаг но зу, пла ни ра те ра пи-
ју, спро во ди про фи лак тич ке ме ре, спро во ди план те ра пи је, пра ти 
по стиг ну те ре зул та те, пра ти са вре ме не то ко ве из сво је обла сти, 
вр ши вас пит но-пе да го шки рад са по је дин ци ма и гру па ма па ци је-
на та, пру жа сто ма то ло шке услу ге осо ба ма са по себ ним по тре ба ма, 
вр ши еду ка ци ју и уче ству је у пла ни ра њу здрав стве не за шти те из 
сво је обла сти.

КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА

 – ди јаг но за, ди фе рен ци јал на ди јаг но за, план те ра пи је и те ра-
пи ја обо ље ња твр дих зуб них тки ва

 – ди јаг но за, ди фе рен ци јал на ди јаг но за, план те ра пи је и те ра-
пи ја симп то мат ских и асимп то мат ских обо ље ња пул пе зу ба

 – ди јаг но за, ди фе рен ци јал на ди јаг но за, план те ра пи је и те-
ра пи ја симп то мат ских и асимп то мат ских обо ље ња апек сног па ро-
дон ци ју ма



3. Сто ма то ло шка про те ти ка 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из Сто ма то ло шке про те
ти ке: 

ме се ци
Бо ле сти зу ба 1
Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на 1
Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 1
Орал на хи рур ги ја 1
Со ци јал на ме ди ци на 1
Сто ма то ло шка про те ти ка 7
Сто ма то ло шка про те ти ка 24

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. Бо ле сти зу ба (1 ме сец)
На ста ва об у хва та:
 – са вре ме не ме то де ле че ња обо ле лих зу ба,
 – овла да ва ње не ин ва зив ним тех ни ка ма при пре ме зу ба за 

фик сне и мо бил не на док на де,
 – оспо со бља ва ње за из ра ду кон зер ва тив них на до град њи 

(пул пар ни, па ра пул пар ни ко чић) .
2. Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на (1 ме сец)
На ста ва об у хва та:
 – ети о ло ги ју, па то ге не зу и те ра пи ју па ро дон тал них обо ље ња,
 – ути цај зуб них на док на да на уче ста лост обо ље ња па ро дон-

ци ју ма,
 – уло га про тет ског збри ња ва ња у ле че њу обо ле лог па ро дон-

ци ју ма.
3. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја (1 ме сец)
На ста ва об у хва та:
 – оспо со бља ва ње за ди јаг но сти ку бе ниг них и ма лиг них ту-

мо ра,
 – оспо со бља ва ње за ди јаг но сти ку ин фек ци ја оро фа ци јал не 

ре ги је,
 – оспо со бља ва ње за ди јаг но сти ку и ефи ка сно де ло ва ње у 

слу ча је ви ма ур гент них ста ња и по вре да у мак си ло фа ци јал ној ре-
ги ји,

 – овла да ва ње тех ни ком про тет ског збри ња ва ња уро ђе них и 
сте че них де фе ка та у пре де лу ли ца и ви ли ца.

4. Орал на хи рур ги ја (1 ме сец)
На ста ва об у хва та:
 – из во ђе ње ло кал не и спро вод не ане сте зи је у мак си ло фа ци-

јал ној ре ги ји,
 – ме то де ва ђе ња зу ба,
 – хи рур шко ле че ње акут них и хро нич них ден то ге них ин фек-

ци ја,
 – пре про тет ска хи рур шка при пре ма у мак си ло фа ци јал ној ре-

ги ји,
 – по ступ ке у слу ча ју ур гент них ста ња у сто ма то ло шкој ор ди-

на ци ји.
5. Со ци јал на ме ди ци на (1 ме сец)
На ста ва об у хва та:
 – ор га ни за ци ју сто ма то ло шке слу жбе,
 – пла ни ра ње и про гра ми ра ње здрав стве не и сто ма то ло шке 

за шти те,
 – за ко но дав ство у здрав стве ној де лат но сти,
 – ода бра на по гла вља здрав стве не ста ти сти ке и здрав стве не 

еко но ми ке.
6. Сто ма то ло шка про те ти ка (7 ме се ци)
Стаж из Сто ма то ло шке про те ти ке у тра ја њу од 7 ме се ци оба-

вља се на Сто ма то ло шком фа кул те ту или сто ма то ло шким од се ци-
ма ме ди цин ских фа кул те та, или у здрав стве ним уста но ва ма ко је 
ис пу ња ва ју усло ве. Овај стаж се оба вља по пла ну и про гра му ко ји 
се при ме њу је и на Фа кул те ту

7. Сто ма то ло шка про те ти ка (24 ме се ци)
Стаж из Сто ма то ло шке про те ти ке у тра ја њу од 24 ме се ца 

оба вља се на Сто ма то ло шком фа кул те ту или сто ма то ло шким од се-
ци ма ме ди цин ских фа кул те та, или у здрав стве ним уста но ва ма ко је 
ис пу ња ва ју усло ве.

У то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве, од но сно прак тич ног 
струч ног ра да из сто ма то ло шке про те ти ке, спе ци ја ли зант сти че 
зна ња и овла да ва ве шти на ма из сле де ћих обла сти:

 – Гна то ло ги ја
 – Фик сне зуб не на док на де
 – Пар ци јал на про те за
 – То тал на про те за
 – Ма те ри ја ли у сто ма то ло шкој про те ти ци.

I Гна то ло ги ја

Из обла сти Гна то ло ги ја спе ци ја ли зант тре ба да са вла да: ана-
то ми ју и фи зи о ло ги ју ТМ згло ба, ана то ми ју при род не оклу зи је, 
фи зи о ло ги ју по кре та до ње ви ли це, ме то де из на ла же ња и ре ги стро-
ва ња од ре ђе них по ло жа ја и по кре та до ње ви ли це, да упо зна ар ти-
ку ла то ре и мо гућ но сти си му ли ра ња ви личнх крет њи и упо зна се са 
са вре ме ним ста во ви ма у ре кон струк ци ји оклу зи је фик сним, фик-
сно-мо бил ним и мо бил ним на док на да ма, ка ко би се оспо со био за:

 – бр зу и ефи ка сну ана ли зу по сто је ће оклу зи је,
 – из на ла же ње и ре ги стро ва ње цен трал ног по ло жа ја до ње ви-

ли це,
 – ускла ђи ва ње по сто је ће оклу зи је бру ше њем у усти ма па ци-

јен та,
 – рад са обра зним лу ком,
 – рад са ар ти ку ла то ром сред њих вред но сти и по лу по де си вим 

ар ти ку ла то ром,
 – ана ли зу по сто је ће оклу зи је на мо де ли ма у ар ти ку ла то ру,
 – пла ни ра ње вр сте и оби ма ре кон струк ци је оклу зи је на мо де-

ли ма у ар ти ку ла то ру,
 – ускла ђи ва ње оклу зи је на го то вим на док на да ма са крет ња ма 

до ње ви ли це (ре о клу да ци ја у усти ма па ци јен та).

II Фик сне зуб не на док на де

Из обла сти Фик сне зуб не на док на де спе ци ја ли зант се оспо-
со бља ва:

 – да на осно ву ме ди цин ских ин ди ка ци ја до не се од лу ку о по-
тре би из ра де фик сне на док на де,

 – да уста но ви слу ча је ве у ко ји ма се фик сна на док на да при-
вре ме но или трај но не сме угра ди ти,

 – да на па ци јен ту и на сту диј ским мо де ли ма у ар ти ку ла то ру 
ана ли зи ра за те че ну оклу зи ју и на осно ву то га до не се од лу ку о по-
тре би чу ва ња од но са (укла па ње на док на де у по сто је ће оклу зал не 
од но се) бу ду ћом на док на дом или о по тре би про ме не од но са; да 
при то ме ко ри сти обра зни лук за пре но ше ње мо де ла у ар ти ку ла тор,

 – да от кри је дис функ ци је и пре у зме ме ре за из ле че ње,
 – да оце ни спо соб ност пот пор них тки ва да но се фик сну на-

док на ду за ду же вре ме; да прог но зи ра ис ход те ра пи је и трај ност 
те ра пиј ског ефек та по стиг ну тог угра ђе ном фик сном на док на дом 
на осно ву жи вот ног до ба па ци јен та, скло но сти ка обо ље њи ма, за-
ни ма ња па ци јен та и ста ња орал не хи ги је не,

 – да уста но ви по тре бу за пре про тет ском кон зер ва тив ном, па-
ро дон то ло шком, ор то донт ском или хи рур шком при пре мом,

 – да ра ци о нал но при пре ми (пре па ри ра) стуб не зу бе за све вр-
сте фик сних на док на да,

 – да пре у зме ме ре у ци љу за шти те осе тљи во сти зуб них и 
окол них тки ва, да об ра ди ден тин ску ра ну и из ра ди при вре ме ну 
фик сну на док на ду, при ме њу ју ћи све по зна те по ступ ке,

 – да се опре де ли за по сту пак узи ма ња оти ска и да ода бе ре од-
го ва ра ју ће оти сне ма те ри ја ле,

 – да овла да кли нич ким и ла бо ра то риј ским по ступ ци ма за 
из ра ду: ин ле ја, јед но став них кру ни ца и мо сто ва, сло же них ве-
ћих узгло бље них мо сто ва и кон струк ци ја, ке ра мич ких кру ни-
ца, ме та ло ке ра мич ких на док на да, на мен ских фик сних на док на-
да, на док на да на де пул пи ра ним зу би ма и фик сних на док на да на 
им план та ти ма. При то ме да ра ци о нал но ко ри сти све кли нич ке и 
ла бо ра то риј ске уре ђа је, да из вр ши ра ци о на лан из бор ма те ри ја ла 
(по себ но гра див них) и да да је пре ци зна упут ства ла бо ра то ри ји за 
на чин при ме не и об ра де,

 – да при ре кон струк ци ји оклу зи је ко ри сти сплин то ве, на гри-
зне гре бе но ве, на гри зне про те зе и при вре ме не фик сне на док на де 
и да стал ном фик сном на док на дом са чу ва ус по ста вље не од но се,

 – да оце ни вред ност ура ђе них фик сних на док на да и да пре 
це мен ти ра ња из вр ши све по треб не ко рек ци је, а на кон то га да на 
нај по вољ ни ји на чин ве же фик сну на док на ду за стуб не зу бе,



 – да до не се од лу ку о по тре би и мо гућ но сти уград ње им план-
та та и из ра ди од го ва ра ју ћу фик сну на док на ду на угра ђе ном им-
план та ту,

 – да от кри је узро ке бр зог про па да ња фик сних на док на да
 – да от кри је евен ту ал на штет на де ло ва ња ма те ри ја ла из фик-

сних на док на да на ло кал на тки ва и ор га ни зам.

III Пар ци јал не про те зе

Из обла сти Пар ци јал не про те зе оспо со бља ва се:
 – да на осно ву до брог по зна ва ња мор фо ло шких и функ ци о-

нал них про ме на ко је пра те гу би так јед ног или ви ше зу ба до не се 
од лу ку о по тре би из ра де пар ци јал не про те зе,

 – да на осно ву ти па кре зу бо сти, то по граф ских и дру гих од-
но са пре о ста лих зу ба и бе зу бих по ља на чи ни план кон струк ци је 
пар ци јал не про те зе, а да при то ме до бро по зна је де ло ве пар ци јал-
не про те зе и њи хо ву уло гу,

 – да про це ни спо соб ност пре о ста лих зу ба и ви лич них гре бе-
на да но се пар ци јал ну про те зу и у скла ду с тим ра ци о нал но пла-
ни ра ди стри бу ци ју оп те ре ће ња,

 – да на па ци јен ту и на мо де ли ма у па ра ле ло ме тру ана ли зи ра 
за те че не по ло жа је и од но се пре о ста лих зу ба и бе зу бих по ља и на 
осно ву то га до не се од лу ку о нај ра ци о нал ни јој при пре ми зу ба за 
при хва та ње пар ци јал не про те зе (фор ми ра ње во де ћих рав ни и ре-
тен ци о них по ља, ле жи шта за еле мен те за ста би ли за ци ју и ден тал-
ни пре нос при ти ска жва ка ња),

 – да на па ци јен ту и на мо де ли ма у ар ти ку ла то ру ана ли зи ра 
за те че ну оклу зи ју и пла ни ра тип оклу зи је ко ји ће се ус по ста ви ти 
на док на дом за ви сно од бро ја и рас по ре да пре о ста лих зу ба,

 – да на осно ву до брог по зна ва ња ре тен ци о них си сте ма (ку-
ки це, дво стру ке кру не, атач ме ни) ода бе ре нај по вољ ни ји за сва ког 
па ци јен та,

 – да овла да кли нич ким и ла бо ра то риј ским по ступ ци ма за из-
ра ду; пло ча сте пар ци јал не про те зе, пар ци јал не ске ле ти ра не про те-
зе и су пра ден тал не про те зе; при то ме да ра ци о нал но ко ри сти све 
кли нич ке и ла бо ра то риј ске уре ђа је, да из вр ши ра ци о нал ни из бор 
ма те ри ја ла и да дâ пре ци зна упут ства ла бо ра то ри ји за на чин при-
ме не и об ра де,

 – да се опре де ли за нај при клад ни ји по сту пак узи ма ња оти ска 
и ода бе ре од го ва ра ју ће оти сне ма те ри ја ле и ка ши ке,

 – да оце ни вред ност ура ђе не про те зе и да из вр ши све по треб-
не ко рек ци је пре пре да је про те зе па ци јен ту,

 – да пла ни ра кон тро ле у то ку адап та ци је па ци јен та на про те-
зу, а по сле то га кон тро ле и под ла га ња.

IV То тал на про те за

Из обла сти То тал на про те за спе ци ја ли зант се оспо со бља-
ва да на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле да и ренд ге но ло шког 
на ла за про це ни ста ње пот пор них тки ва у гор њој и до њој ви ли ци, 
ста ње ТМ згло бо ва и оп ште ста ње здра вља па ци јен та, те да утвр ди 
про ме не на ви лич ним ко сти ма, орал ној слу зо ко жи и из гле ду до-
њег де ла ли ца на ста ле на кон гу бит ка при род них зу ба,

 – да уста но ви про ме не у од но су ви ли ца,
 – да от кри је про ме не у од ви ја њу основ них функ ци ја оро фа-

ци јал ног си сте ма (жва ка ње, гу та ње, го вор),
 – да уста но ви по тре бу за про тет ском  – кон зер ва тив ном или 

хи рур шком при пре мом,
 – да до не се од лу ку о за др жа ва њу по след њих пре о ста лих зу ба 

(ко ре но ва) и евен ту ал ној про тет ској те ра пи ји,
 – да из вр ши ана ли зу ске лет ног од но са ви ли ца, да до не се од-

лу ку о вр сти и оби му оклу зал не ре кон струк ци је,
 – да овла да кли нич ким и ла бо ра то риј ским по ступ ци ма за из-

ра ду кла сич них то тал них, име ди јат них и су пра ден тал них то тал-
них про те за,

 – да ра ци о нал но ко ри сти по треб не уре ђа је у ор ди на ци ји и ла-
бо ра то ри ји и из вр ши ра ци о на лан из бор ма те ри ја ла за из ра ду бу ду-
ћих на док на да,

 – да ода бе ре нај при клад ни ји по сту пак узи ма ња функ ци о нал-
ног оти ска,

 – да утвр ди оп ти мал ни од нос ви ли ца и ре ги стру је од ре ђе ни 
по ло жај до ње ви ли це,

 – да ко ри сти обра зни лук при пре но ше њу мо де ла у ар ти ку-
ла тор,

 – да овла да прин ци пи ма пла ни ра ња и кре и ра ња ве штач ке 
оклу зи је код па ци је на та са раз ли чи тим ске лет ним од но сом ви ли ца,

 – да ко ри сти ар ти ку ла тор при фор ми ра њу и за вр шном ускла-
ђи ва њу ве штач ке оклу зи је,

 – да уочи и бла го вре ме но укло ни гре шке у оклу зи ји го то вих 
про те за,

 – да об у чи па ци јен та на чи ну ко ри шће ња то тал них про те за и 
очу ва ња здра вља пот пор них тки ва,

 – да упо зна спе ци фич но сти те ра пи је бе зу бих па ци је на та ста-
ри јег до ба,

 – да овла да по ступ ци ма за одр жа ва ње по стиг ну тих те ра пиј-
ских ефе ка та (ко рек ту ре, ре па ра ту ре, под ла га ња),

 – да до не се од лу ку о по тре би и мо гућ но сти уград ње им план-
та та и из ра ди од го ва ра ју ћу мо бил ну на док на ду на угра ђе ним им-
план та ти ма.

V Ма те ри ја ли у сто ма то ло шкој про те ти ци

Из обла сти Сто ма то ло шки ма те ри ја ли спе ци ја ли зант се ин-
фор ми ше о:

 – вр сти, свој стви ма и на чи ну упо тре бе
а) оти сних ма те ри ја ла,
б) гра див них сто ма то ло шких ма те ри ја ла (ве штач ке смо ле, 

ле гу ре, ке ра ми ка),
в) ма те ри ја ла за из ра ду рад них мо де ла и мо де ла на док на да.
На чин про ве ре зна ња:
Ко ло кви јум из сле де ћих обла сти:
 – Гна то ло ги ја
 – Фик сне зуб не на док на де
 – Пар ци јал на про те за
 – То тал на про те за
 – Ма те ри ја ли у сто ма то ло шкој про те ти ци.

КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА

1. Гна то ло ги ја
 – ана ли зи ра оклу зи је у усти ма па ци је на та /10 (п), 5 (и)
 – ана ли за оклу зи је на мо де ли ма у ар ти ку ла то ру и пла ни ра ња 

од го ва ра ју ће те ра пи је / 5 (и)
 – пре но ше ње мо де ла у ар ти ку ла тор уз ко ри шће ње обра зног 

лу ка / 5 (и), 10 (п), 10 (у)
 – по де ша ва ње зглоб ног и ин ци зал ног во ђе ња на по лу по де си-

вим ар ти ку ла то ру уз по моћ по зи ци о ног ре ги стра та / 3 (п), 2 (у), 1 (и)
 – из на ла же ње и ре ги стро ва ње цен трал ног по ло жа ја до ње ви-

ли це уз по моћ ње них ла те рал них по кре та (ре ги стро ва ње гот ског 
лу ка /1 (п) )

 – мо де ло ва ње оклу зал ног ре ље фа пре ма гна то ло шким прин-
ци пи ма на мо де ли ма за сту ди је у ар ти ку ла то ру /5 (и), 5 (п)

 – пла ни ра ње и фор ми ра ње цен трал них оклу зал них кон та ка та 
на мо де ли ма за сту ди је у ар ти ку ла то ру /10 (и), 10 (п)

 – ускла ђи ва ње оклу зал них кон та ка та у ар ти ку ла то ру /10 (и), 
10 (п)

2. Фик сне на док на де
 – ана ли за сте че не оклу зи је на мо де ли ма ви ли ца у по лу по де-

си вом ар ти ку ла то ру и пла ни ра ње од го ва ра ју ће те ра пи је /2 (п), 2 (и)
 – ли ве не на до град ње /8 (и), 8 (у)
 – ли ве не кру не /10 (и)
 – ке ра мич ке кру не /2 (и)
 – ме та ло ке ра мич ке кру не /10 (и), 4 (у)
 – сло же не (на мен ске) фик сне на док на де са атач ме ни ма, угра-

ђе ном или фре зо ва ном преч ком /10 (и), 4 (у)
 – фик сне на док на де на им план та ти ма /1 (п)
3. Пар ци јал на про те за
 – пло ча сте пар ци јал не про те зе /3 (и)
 – пло ча ста пар ци јал на про те за са атач ме ни ма или дво стру-

ким кру на ма /1 (у)
 – ске ле ти ра на пар ци јал на про те за /5 (и)
 – пла ни ра ње ске ле ти ра не про те зе на мо де ли ма за сту ди је у 

па ра ле ло ме тру /10 (п), 5 (и)
4. То тал на про те за
 – то тал не про те зе /10 (и)
 – то тал не про те зе код па ци је на та са дру гом ске лет ном кла сом 

/3 (и), 2 (у)



 – то тал не про те зе код па ци је на та са тре ћом ске лет ном кла-
сом /5 (и), 2 (у)

 – по ста ва ве штач ких зу ба /2 (п)
 – ускла ђи ва ње оклу зи је на го то вим про те за ма у ар ти ку ла то ру 

/ 2 (п)
 – ускла ђи ва ње оклу зи је на го то вим про те за ма у усти ма па ци-

јен та /8 (и), 8 (у)
 – име ди јат на то тал на про те за /2 (и), 2 (у)
 – су пра ден тал на то тал на про те за /1 (у)
 – мо бил не на док на де на им план ти ма /1 (у)
5. Сто ма то ло шки ма те ри ја ли
Прак тич на на ста ва ве за на за из у ча ва ње сто ма то ло шких ма-

те ри ја ла, из во ди се у окви ру про гра ма по сто је ћих про тет ских ди-
сци пли на.

На по ме на: (и)  – из во ди са мо стал но
(у)  – уче ству је
(п)  – по сма тра

4. Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из па ро дон то ло ги је  
и орал не ме ди ци не

Област ме се ци
Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 1
Сто ма то ло шка пра ге ти ка 1
Бо ле сти зу ба 1
Орал на хи рур ги ја 1
Дер ма то ве не ро ло ги ја 15 да на
Ми кро би о ло ги ја 15 да на
Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на 31

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на – 31 ме сец

Те о риј ска и прак тич на на ста ва оба вља се на Сто ма то ло шком 
фа кул те ту или сто ма то ло шким од се ци ма ме ди цин ских фа кул те та 
или у здрав стве ним уста но ва ма ко је ис пу ња ва ју усло ве

ПА РО ДОН ТО ЛО ГИ ЈА

 – Ана то ми ја, хи сто ло ги ја и фи зи о ло ги ја гин ги ве, пе ри о дон-
ци ју ма, це мен та и ал ве о лар не ко сти

 – Епи де ми о ло ги ја гин ги ви та и па ро до то па ти ја
 – Па ро дон тал ни ин дек си и ин дек си орал не хи ги је не
 – Ети о ло ги ја обо ље ња па ро дон ци ју ма, фак то ри ри зи ка
 – По ре ме ћа ји оклу зи је и њи хо ве по сле ди це на па ро дон ци јум
 – Па то ге нет ска зби ва ња у гин ги ви, пе ри о дон ци ју му, це мен ту 

и ал ве о лар ној ко сти
 – Иму но ло шка зби ва ња у па ро дон ци ју му
 – Хи сто ло шке про ме не у па ро дон тал ним тки ви ма у то ку па-

ро дон то па ти ја
 – Кли нич ка сли ка, ди фе рен ци јал на ди јаг но за и прог но за па-

ро дон то па ти ја
 – Кли нич ки ти по ви па ро дон то па ти ја (ети о ло шки и кли нич ки 

аспект)
 – Прог но за и план те ра пи је па ро дон то па ти је
 – При ме на ра ди о ло ги је у ди јаг но зи, ди фе рен ци јал ној ди јаг-

но зи, прог но зи и те ра пи ји обо ље ња па ро дон ци ју ма
 – Те ра пи ја ком пли ка ци ја па ро дон то па ти ја
 – Те ра пи ја обо ле лог па ро дон ци ју ма: ка у зал на те ра пи ја па ро-

дон то па ти је
 – Ме ди ка мен ти у па ро дон то ло ги ји
 – Укла ња ње ја тро ге них фак то ра
 – Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за хи рур шко ле че ње па ро-

дон то па ти ја
 – Из бор ме то де за ели ми на ци ју па ро дон тал ног џе па
 – Об ра да па ро дон тал них џе по ва
 – Ре сек тив не хи рур шке про це ду ре
 – Гин ги век то ми ја и гин ги во пла сти ка

 – Ре жањ опе ра ци је у ели ми на ци ји па ро дон тал них џе по ва
 – Ди зајн ре жња
 – Ко шта на ре сек тив на пар. хи рур ги ја
 – Ре ге не ра тив на те ра пи ја па ро дон то па ти ја
 – Би о ло шке осно ве при ме не ко шта них суп сти ту е на са
 – Би о ло шке осно ве ГТРа 
 – Ткив ни ин же ње ринг 
 – Му ко гин ги вал не ано ма ли је
 – Му ко гин ги вал ни хи рур шки за хва ти
 – СМАТ
 – Фре нек то ми ја, ла те рал но, ко ро нар но и апи кал но по ме ре ни 

ре жањ
 – Пре про тет ска при пре ма
 – Оклу зал но урав но те же ње: се лек тив но бру ше ње зу ба
 – При ме на ор то донт ских и про те тич ких ме ра у са ни ра њу по-

ре ме ће не оклу зи је и ар ти ку ла ци је зу ба
 – Те ра пи ја гин ги вал них ре це си ја
 – Ауг мен та ци ја ин тер ден тал них па пи ла
 – Им план та ги у па ро дон то ло ги ји
 – Би о ло шки осно ви им план то ло ги је
 – Про то кол уград ње ен до се ал них им план та та
 – Про то кол оп те ре ће ња ен до се ал них им план та та,
 – Ауг мен та ци о не про це ду ре у им план то ло ги ји 
 – Ме кот кив ни ме наџ мент
 – Пе ри им план ти си ди јаг но за и те ра пи ја
 – Пре вен ти ва гин ги ви та и па ро дон то па ти ја
 – Па ци јен ти ри зи ка у па ро дон то ло ги ји
 – Ур гент на ста ња у па ро дон то ло ги ји
 – Орал на и екс тра о рал на жа ри шта и тзв. „фо кал на” ин фек-

ци ја
 – Из бор ме то да и при пре ма за укла ња ња жа ри шта

ОРАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА

Оп шти блок

 – Нор мал на слу зо ко жа ду пље
 – Од брам бе ни фак то ри у усној ду пљи
 – Па то ге не за обо ље ња орал не слу зо ко же
 – Мор фо ло шке про ме не на ме ким орал ним тки ви ма
 – Симп то ми и зна ци орал ни бо ле сти
 – Кри те ри ју ми за кла си фи ка ци ју обо ље ња у орал ној ме ди ци ни
 – Ди јаг но стич ке ме то де:
а) Кли нич ке ме то де
б) Ди јаг но стич ки те сто ви
ц) Ла бо ра то риј ске ди јаг но стич ке ме то де
 – Прин ци пи те ра пи је:
 – из ра да те ра пиј ског пла на,
 – те ра пиј ске ме то де
 – пре вен ци ја орал них бо ле сти;
 – Ме ди ка мен ти у орал ној ме ди ци ни 

Орал не бо ле сти
(де фи ни ци ја, епи де ми о ло ги ја, уз раст, пол, ети о ло ги ја,  

па то хи сто ло ги ја, кли нич ка сли ка, ди јаг но за, ди фе рен ци јал на  
ди јаг но за, те ра пи ја)

 – Орал не ин фек ци је
 – не спе ци фич не 
 – спе ци фич не 
 – гљи вич не 
 – ви ру сне
 – Ре ку рент не орал не ул це ра ци је
 – Обо ље ња уса на
 – Обо ље ња је зи ка
 – Пљу вач ка и пљу вач не жле зде:
 – по ре ме ћа ји са ли ва ци је,
 – бо ле сти пљу вач них жле зда 
  – Оти ца ње ли ца
 – Лим фни чво ро ви гла ве и вра та
 – Бе ле и цр ве не ле зи је орал не слу зо ко же
 – Ин фла ма тор не хи пер пла зи је
 – Бе ниг ни ту мо ри и уве ћа ње гин ги ве 
 – Нео пла зме



 – Си стем ске бо ле сти од зна ча ја за орал ну ме ди ци ну
 – бо ле сти ко же
 – га стро ин те сти нал не бо ле сти
 – крв не бо ле сти
 – ме та бо лич ке бо ле сти
 – ен до кри не бо ле сти
 – бу бре жне бо ле сти
 – ре спи ра тор не бо ле сти
 – не у ро му ску лар не бо ле сти
 – иму но ло шке бо ле сти
 – Орал не про ме не иза зва не ме ди ка мен ти ма (ан ти би о ти ци, 

кор ти ко сте ро и ди, иму но су пре си ви и ци то ста ги ци)
 – Фи зич ке, хе миј ске, тер мич ке и ра ди ја ци о не по вре де усне 

ду пље
 – Оро фа ци јал ни бол, не у рал ги је и тем по рр ман ди бу лар-

ни зглоб (хрон чни оро фа ци јал ни бол, по ре ме ћа ји уку са, орал ни 
симп то ми, без пра те ћих фи зич ких про ме на, ати пич ни фа ци јал ни 
бол,.гло со ди ни ја и гло со пи ро за, су бјек тив на ксе ро сто ми ја и иди-
о пат ска дис ге у зи ја)

 – Па ци јен ти ри зи ка у орал ној ме ди ци ни
 – Ур гент на ста ња у орал ној ме ди ци ни

Оба ве зни про грам

Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње па ци је на та у одр жа ва њу орал не хи-
ги је не

Те ра пи ја акуг ног па ро дон тал ног ап сце са
Укла ња ње ме ких на сла га
Укла ња ње су пра гин ги вал ног зуб ног ка мен ца
Об ра да па ро дон тал них џе по ва
Ана ли за деј ства би о ме ха нич ких си ла
Ели ми на ци ја ра ног ко е та ка бру ше њем зу ба
Фо кал не ин фек ци је
Хи рур шко одр стра њи ва ње па ро дон тал них џе по ва и ано ма ли-

ја Ре жањ опе ра ци ја, гин ги во пла сти ка
Му ко гин ги вал ни ауто тран сплан та ти, ко ро нар но по ме ре ни 

ре жањ
При ме на ме ди ка ме на та у па ро дон то ло ги ји 
Ди јаг но за, диф. ди јаг но за и те ра пи ја обо ље ња ме ких орал-

них тки ва
Ди јаг но стич ке и диф. ди јаг но стич ке ме то де у орал ној ме ди-

ци ни
Ре ку рент не орал не ул це ра ци је
Обо ље ња уса на,
Обо ље ња је зи ка,
Обо ље ња пљу вач них жле зда,
Обо ље ња лим фних чво ро ва
Бе ле и цр ве не орал не слу зо ко же
Ин фла ма гор не хи пер пла зи је
Бе ниг ни ту мо ри и уве ћа ња гин ги ве
Нео пла зма
Орал на слу зо ко жа и си стем ске бо ле сти
Оро фа ци јал ни бол, не у рал ги је и ТМЗ

2. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја (1 ме сец)

Те о риј ска и прак тич на на ста ва на Сто ма то ло шком фа кул те ту 
или сто ма то ло шким од се ци ма ме ди цин ских фа кул те та

Упо зна ва ње са кли нич ком сли ком, ди јаг но зом, ди фе рен ци-
јал ном ди јаг но зом и те ра пи јом по вре да ме ких и ко шта них тки ва 
ви ли ца и ли ца. Ди јаг но за бе ниг них и ма лиг них ту мо ра оро фа ци-
јал не ре ги је.

Сто ма то ло шка про те ти ка (1 ме сец):
 – Упо зна ва ње са ин ди ка ци ја ма за из ра ду фик сних и мо бил-

них про тет ских на док на да, дру ги про тет ски ра до ви. Про тет ски 
ра до ви као ја тро ге ни фак то ри па ро дон то па ги ја.

3. Бо ле сти зу ба (1 ме сец)

Те о риј ска и прак тич на на ста ва на Сто ма то ло шком фа кул те ту 
или сто ма то ло шким од се ци ма ме ди цин ских фа кул те та 

 – Упо зна ва ње са хи сто ло ги јом зу ба и апи кал ног па ро дон та, 
при ме на сто ма то ло шких ма те ри ја ла и њи хов ути цај на па ро дон ци-
јум. Пул по – па ро дон тал не ком пли ка ци је

4. Орал на хи рур ги ја (1 ме сец)

Те о риј ска и прак тич на на ста ва на Сто ма то ло шком фа кул те ту 
или сто ма то ло шким од се ци ма ме ди цин ских фа кул те та

 – Упо зна ва ње са ане сте зи јом, хе мо ста зом, апи ко то ми јом, 
ком пли ка ци је ко је мо гу на ста ти по сле хи рур шких за хва та у усној 
ду пљи и њи хо во ле че ње.

5. Дер ма то ве не ро ло ги ја (15 да на)

Те о риј ска и прак тич на на ста ва на Кли ни ка ма Сто ма то ло шког 
фа кул те та 

 – Упо зна ва ње са ди јаг но зом и ди фе рен ци јал ном ко жних обо-
ље ња ко ја се ма ни фе сту ју у усној ду пљи

6. Ми кро би о ло ги ја (15 да на)

Те о риј ска и прак тич на на ста ва на Сто ма то ло шком фа кул те ту 
или сто ма то ло шким од се ци ма ме ди цин ских фа кул те та

 – Осно ви ми кро би о ло ги је од зна ча ја за па ро дон то ло ги ју и 
орал ну ме ди ци ну, зна чај ви ру сних, бак те риј ских и гљи вич них ин-
фек ци ја усне ду пље.

КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА

Ди јаг но за, ди фе рен ци јал на ди јаг но за, прог но за и пла ни ра ње 
те ра пи је обо ље ња па ро дон ци ју ма /5(п), 5(у), 5(и)

Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње па ци је на та у одр жа ва њу орал не хи-
ги је не/10(у), 20(и)

Укла ња ње ме ких на сла га са зу ба/10(у), 20(и)
Укла ња ње су пра гин ги вал ног зуб ног ка мен ца/10(у), 12(и) 
Об ра да па ро дон тол них џе по ва /20(у), 40(и) 
Ана ли за деј ства би о ме ха нич ких си ла /6(у), 6(и) 
Ели ми на ци ја ра ног кон так та бру ше њем зу ба /12(у), 12(и) 
Те ра пи ја акут ног па ро дон тал ног ап сце са /10(у), 10(и) 
Хи рур шко од стра њи ва ње па ро дон тол них џе по ва и мувд гин-

гивал них ано ма ли ја/6(п), 2(у), 2(и)
Ре жањ опе ра ци ја, гин ги во пла сти ка/8(п), 4(у), 4(и) 
Му ко гин ги вал ни ауто тран сплан та ти, ‚ко ро нар но по ме ре ни 

ре жањ /6(п), 2(у), 2(и)
При ме на ме ди ка ме на та у па ро дон то ло ги ји 
Основ не ка рак те ри сти ке нор мал не слу зо ко же 
Ди јаг но за, ди фе рен ци јал на ди јаг но за и те ра пи ја обо ље ња 

ме ких орал них тки ва
Ди јаг но стич ке и ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ке ме то де у 

орал ној ме ди ци ни 
Ин фек ци је у орал ној ме ди ци ни 
Ре ку рент не орал не ул це ра ци је
Обо ље ња уса на, је зи ка, пљу вач них жле зда, лим фних жле зда
Бе ле и цр ве не ле зи је орал не слу зо ко же
Ин фла ма тор не хи пер пла зи је
Бе ниг ни ту мо ри и уве ћа ње гин ги ве
Нео пла зме
Орал на слу зо ко жа и си стем ске бо ле сти 
Оро фа ци јал ни бол, не у рал ги је и ТМЗ 
Па ци јен ти ри зи ка у орал ној ме ди ци ни 
Ур гент на ста ња у орал ној ме ди ци ни 
Прин ци пи те ра пи је у орал ној ме ди ци ни 
Ме ди ка мен ти у орал ној ме ди ци ни
Фо кал на ин фек ци ја и от кри ва ње фо ку са и план те ра пи је 

/2(у),2(и)
На по ме на: (и)  – из во ди са мо стал но
(п)  – по сма тра
(у)  – уче ству је

5. Ор то пе ди ја ви ли ца 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из Ор то пе ди је ви ли ца: 
Област ме се ци
Ор то пе ди ја ви ли ца 32
Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 1
Орал на хи рур ги ја 1



Област ме се ци
Сто ма то ло шка про те ти ка 1
Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на 1

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. Ор то пе ди ја ви ли ца – 32 ме се ца

Стаж из Ор то пе ди је ви ли ца у окви ру спе ци ја ли за ци је из Ор-
то пе ди је ви ли ца у тра ја њу од 32 ме се ца оба вља се на Сто ма то ло-
шком фа кул те ту или сто ма то ло шким од се ци ма Ме ди цин ског фа-
кул те та.

Стаж из Ор то пе ди је ви ли ца у окви ру спе ци ја ли за ци је из дру-
гих гра на мо же се оба ви ти на Сто ма то ло шком фа кул те ту, сто ма-
то ло шким од се ци ма Ме ди цин ског фа кул те та или у уста но ви ко ја 
има спе ци ја ли сту ор то пе ди је ви ли ца са спе ци ја ли стич ким ста жом 
ду жим од 5 го ди на, у пу ном рад ном од но су и у ко јој се спро во ди 
те ра пи ја по крет ним и фик сним ор то донт ским апа ра ти ма.

У то ку 32 ме се ца спе ци ја ли стич ког ста жа из ор то пе ди је ви-
ли ца пред ви ђе но је оба вља ње сле де ћих ак тив но сти:
Ак тив ност Не де ља
кли нич ки (и пред кли нич ки) прак тич ни рад 62
Ана ли зе сту диј ских мо де ла и ренд ген ских фил мо ва 26
се ми на ри о про це ни ле че ња 2
пре да ва ња, се ми на ри и кур се ви 11
ин ди ви ду ал не кон сул та ци је, 3
ана ли за ор то донт ске ли те ра ту ре 3
уче ство ва ње у ис тра жи вач ким ак тив но сти ма 21
Укуп но 128

Те о рет ска на ста ва об у хва та:
– Оп шти би о ло шки и ме ди цин ски пред ме ти: 
1. Раст и развој људског тела
 – со мат ски раст и ње го ве ва ри ја ци је,
 – адо ле сцент ски скок ра ста и од нос са ра стом кра ни о фа ци-

јал ног ком плек са.
Упо зна ва ње са:
 – ге нет ским фак то ри ма и фак то ри ма око ли не ко ји ути чу на 

со мат ски раст,
 – кон цеп ти ма би о ло шког уз ра ста и од ре ђи ва њем ске лет не 

ста ро сти, ден тал не ста ро сти и ста ди ју ма сек су ал ног раз вит ка.
2. Анатомија главе
По зна ва ње ана том ских ка рак те ри сти ка си сте ма тки ва и 

функ ци о нал не ана то ми је по треб них за раз у ме ва ње:
 – ра ста кра ни о фа ци јал ног си сте ма,
 – раз вит ка ске лет них де фор ми те та,
 – ден то фа ци јал не ор то пе ди је,
 – ор тог на то-хи рур шке ко рек ци је фа ци јал них де фор ми те та.
3. Генетика
Упо зна ва ње са ге нет ским прин ци пи ма зна чај ним за раз у ме-

ва ње:
 – раз вит ка гла ве,
 – кра ни о фа ци јал них ано ма ли ја.
4. Ембриологија главе
По зна ва ње ем бри о ло ги је кра ни о фа ци јал них струк ту ра (због 

раз у ме ва ња нор мал ног ра ста и раз во ја ли ца, ви ли ца и зу ба, на-
стан ка рас це па усне и неп ца и дру гих кон ге ни тал них ано ма ли ја).

5. Хистологија
Оба ве зно по зна ва ње хи сто ло ги је и хи сто хе ми је по треб но за 

раз у ме ва ње:
 – ме та бо ли зма ће ли ја под нор мал ним и аб нор мал ним усло-

ви ма,
 – фор ми ра ња тки ва,
 – раз вит ка ко сти ју, хр ска ви це, зу ба и ми ши ћа,
 – фа ци јал ног ра ста,
 – тем по ро ман ди бу лар ног згло ба,
 – по ме ра ња зу ба и ре ак ци је пот пор них тки ва,
 – ден то фа ци јал не ор то пе ди је,
 – про ме на ме ких тки ва у ве зи ор то пе ди је ви ли ца,
 – ме ха ни зма ре сорп ци је зу ба.
6. Физиологија дисања, говора, гутања и жвакања
 – по зна ва ње раз ли чи тих ти по ва ди са ња,
 – нор ма лан и не пра ви лан го вор,

 – раз ли чи ти ти по ви гу та ња,
 – про цес жва ка ња.
7. Синдроми који захватају регију главе
Упо зна ва ње са прин ци пи ма кла си фи ка ци је син дро ма у од но-

су на ети о ло ги ју, прог но зу и ре ак ци је на ор то донт ско и ор то донт-
ско-хи рур шко ле че ње.

8. Физиологија детета, адолесцента и одраслог човека
Оба ве зно усва ја ње:
 – кон цеп та и прин ци па раз вит ка,
 – по тен ци ја ла и огра ни че ња у мо ди фи ка ци ји на ви ка,
 – мо ти ва ци је па ци јен та и про це не ко о пе ра ци је,
 – фи зи о ло шких аспе ка та пу бер те та и адо ле сцен ци је,
 – фи зи о ло шких аспе ка та ор тог на те хи рур ги је.
9. Биостатистика
Упо зна ва ње са:
 – ста ти стич ким ме то да ма ко је се нај че шће ко ри сте за при ка-

зи ва ње на уч них ре зул та та из ор то пе ди је ви ли ца,
 – на чи ни ма об ра де по да та ка.
Струч ност у ин тер пре та ци је на ла за у на уч ним ра до ви ма.
10. Епидемиологија
Упо зна ва ње са:
 – прин ци пи ма епи де ми о ло шких при ка за,
 – ис тра жи вач ким мо де лом,
 – фор ми ра њем узор ка и кон трол не гру пе,
 – ана ли зом по да та ка и кри тич ким ин тер пре та ци ја ма на ла за.
11. Методологија истраживања
Струч ност у:
 – из во ђе њу ана ли тич ких пре гле да би о ме ди цин ских ис тра жи-

ва ња,
 – пи са њу про то ко ла за ис тра жи вач ки про јект,
 – ин тер пре та ци ји соп стве них на ла за,
 – ис пи ти ва њу ва лид но сти за кљу ча ка,
 – из ла га њу ре зул та та ис тра жи ва ња у орал ној или пи са ној 

фор ми.
– Основ ни ор то донт ски пред ме ти 
1. Развитак дентиције
По зна ва ње:
 – раз вит ка нор мал не оклу зи је од ро ђе ња до од ра слог до ба,
 – ва ри ја ци ја у раз во ју оклу зи је,
 – не пра вил но сти у бро ју, ве ли чи ни, об ли ку и по ло жа ју зу ба,
 – ге нет ских фак то ра и фак то ра око ли не од зна ча ја за раз вој 

ден ти ци је,
 – раз вит ка раз ли чи тих ма ло клу зи ја,
 – по сле ди ца ана дон ци је и пре ко број них зу ба, као и пре вре ме-

ног гу бит ка или екс трак ци ја млеч них или стал них мо ла ра на раз-
вој ден ти ци је.

Струч ност у пре по зна ва њу и иден ти фи ка ци ји сле де ћих си ту-
а ци ја и тер ми на:

 – пра вил но и не пра вил но,
 – по стиг ну тост раз вој ног ста ди ју ма,
 – бу ду ћи раз ви так,
 – мо гућ но сти ин тер цеп тив них ме ра.
2. Фацијални раст (нормални и ненормални)
По зна ва ње: 
 – раз вит ка хр ска ви ца, ко сти ју, ми ши ћа:
 – ме ста ра ста кра ни о фа ци јал ног ске ле та,
 – пост на тал них про ме на ра ста у кра ни о фа ци јал ном ре ги о ну, 

укљу чу ју ћи и ме ка тки ва,
 – ва ри ја ци ја у функ ци ји ком по не на та уну тар кра ни о фа ци јал-

ног ре ги о на зна чај них за фа ци јал ни раст,
 – ин ди ви ду ал них ва ри ја ци ја фа ци јал не кон фи гу ра ци је,
 – ути ца ја фак то ра око ли не на фа ци јал ни раст.
3. Физиологија и патофизиологија соматског система
По зна ва ње:
 – нор мал не и не нор мал не функ ци је оклу зи је и ден ти ци је,
 – нор мал но и не нор мал но по на ша ње струк ту ра ме ких тки ва,
 – нор мал но и не нор мал но функ ци о ни са ње тем по ро ман ди бу-

лар ног згло ба,
 – ди јаг но стич ких по сту па ка ко ји се од но се на про бле ме тем-

по ро ман ди бу лар ног згло ба
 – по сту па ка у ле че њу тем по ро ман ди бу лар ног згло ба.
4. Аспекти померања зуба и дентофацијалне ортопедије
Зна ње:
 – про це са ни ца ња зу ба и спон та ног по ме ра ња зу ба,
 – ефе ка та раз ли чи тих ти по ва при ме ње не си ле на тки ва,



 – ути цај си сте ма си ле и ве ли чи не си ле,
 – про ме не на кра ни о фа ци јал ним струк ту ра ма по сле за вр шет-

ка ле че ња,
 – ен хон драл ног ра ста на зал ног сеп ту ма, кон ди ла и епи фи за, 

и ра ста ко сти ју на су ту ра ма и по вр ши на ма,
 – ефе ка та ден то фа ци јал не ор то пе ди је ме ре них на си сте ми ма 

тки ва,
 – од но са из ме ђу адап ти бил но сти тки ва и ре зул та та ден то фа-

ци јал них ор то пед ских ме ра.
5. Радиологија и друге технике
 – упо зна ва ње са не нор мал но сти ма и дру гим па то ло шким ста-

њи ма ко ји мо гу би ти ди јаг но сти ко ва ни на ренд ген ским сним ци ма.
 – оба ве зно усва ја ње ме то да и ри зи ка ко ји про из и ла зе из 

ренд ген ског сни ма ња у ор то донт ске свр хе,
 – упо зна ва ње са ди ги тал ном ра ди о гра фи јом и дру гим тех ни-

ка ма сни ма ња.
6. Кефалометрија
Струч ност у:
 – иден ти фи ка ци ји ре ле вант них ана том ских струк ту ра на ке-

фа ло гра ми ма,
 – опи си ва њу мор фо ло ги је гла ве на осно ву ке фа ло гра ма,
 – пра вље њу цр те жа на ке фа ло гра ми ма у нор ми ла те ра лис и 

фрон та лис,
 – из вр ша ва ње по је ди них ке фа ло ме триј ских ди јаг но стич ких 

ана ли за на сним ци ма,
 – упо зна ва ње са огра ни че њи ма ке фа ло ме триј ских ана ли за
7. Ортодонтски материјали
Са вла да ва ње свој ста ва и са ста ва ор то донт ских ма те ри ја ла.
Зна ње из:
 – па ра ме та ра у из бо ру пра вог ма те ри ја ла за раз ли чи те ор то-

донт ске по ступ ке,
 – ис прав ног ру ко ва ња и при ме њи ва ња ор то донт ских ма те ри-

ја ла.
8. Ортодонтска биомеханика
По зна ва ње и раз у ме ва ње:
 – основ них прин ци па ста ти ке и ме ха ни ке,
 – од но са ме ха нич ких прин ци па и кли нич ких и на уч них про-

бле ма,
 – ре ша ва ња про бле ма ко ји се од но се на ре зул та те си ле и 

екви ва лент не си ле,
 – оце њи ва ња си ле про из ве де не раз ли чи тим ор то донт ским 

апа ра ти ма,
 – оце њи ва ња си ле про из ве де не ден то фа ци јал ним ор то пед-

ским на пра ва ма.
– Оп шти ор то донт ски пред ме ти 
1. Етиологија
Усва ја ње:
 – ге нет ских фак то ра и фак то ра око ли не ко ји ути чу на пост на-

тал ни раз ви так ден ти ци је и пост на тал ни раст.
Упо зна ва ње са:
 – не по вољ ним ути ца ји ма фак то ра око ли не на раст.
2. Дијагностички поступци
Струч ност у:
 – до би ја њу ре ле вант них анам не стич ких по да та ка,
 – из во ђе њу кли нич ких ис пи ти ва ња,
 – од ре ђи ва њу ха би ту ал не оклу зи је,
 – ис пи ти ва њу функ ци о нал не оклу зи је,
 – ис пи ти ва њу ути ца ја функ ци о нал них ком по нент ни ме ких 

тки ва на ден то фа ци јал ну мор фо ло ги ју,
 – узи ма ње ква ли тет них оти са ка зу ба са мак си мал ном ре про-

дук ци јом ал ве о лар них на ста ва ка,
 – по ста вља ње сту диј ских мо де ла у ар ти ку ла тор,
 – сни ма ње екс тра и ин тра о рал них фо то гра фи ја,
 – сни ма ње ренд ген ских сни ма ка нео п ход них за ор то дон ци ју.
3. Постављање ортодонтске дијагнозе, циљева терапије и

планирање третмана
Струч ност у:
 – по ста вља ју пре ли ми нар не ди јаг но зе и кла си фи ка ци је на 

осно ву бр зог ис пи ти ва ња па ци јен та,
 – про це ни по треб них да љих ана ли за за пла ни ра ње трет ма на 

или кон сул та ци је са спе ци ја ли сти ма из дру гих обла сти,
 – по ста вља њу ко нач не ди јаг но зе на осно ву анам не тич ких по-

да та ка, ис пи ти ва ња па ци јен та, ана ли зе сту диј ских мо де ла, фо то-
гра фи ја, ренд ген ских сни ма ка, ке фа ло ме три је и дру гих ре ле вант-
них по да та ка,

 – пред ви ђа њу ефе ка та ра ста и раз во ја ли ца и ден ти ци је уко-
ли ко се не при ме ни ле че ње,

 – де фи ни са њу ци ље ва ле че ња и раз ма тра њу ал тер на ти ва,
 – де фи ни са њу пла на ле че ња за раз ли чи те ти по ве ор то донт-

ских и ден то фа ци јал них ано ма ли ја, укљу чу ју ћи стра те ги ју ле че ња 
и ре тен ци ју,

 – де фи ни са њу те ра пиј ских ме ра, вре ме на и се квен ци њи хо ве 
при ме не, прог но зе и оче ки ва ног вре ме на ле че ња и ре тен ци је,

4. Процена раста и анализа резултата лечења
Зна ње:
 – мо гућ но сти и огра ни че ња услед раз ли чи тих ме то да лон ги-

ту ди нал не ке фа ло ме триј ске про це не,
 – огра ни че ња ана ли зе ра ста и про ме на узро ко ва них ле че њем,
 – огра ни че ња пред ви ђа ња ра ста укљу чу ју ћи ком пју тер ско 

пред ви ђа ње.
Струч ност у:
 – спро во ђе њу ана ли за ра ста за сно ва них на се ри ја ма ке фа ло-

гра ма,
 – от кри ва њу про ме на узро ко ва них ле че њем по мо ћу се ри је 

сни ма ка на пра вље них у ва жним ста ди ју ми ма ле че ња.
5. Дуготрајни ефекти ортодонтског лечења
По зна ва ње:
 – ре ци ди ва удру же них с раз ли чи тим ано ма ли ја ма и по ступ-

ци ма ле че ња,
 – про ме на ко је се де ша ва ју то ком ре тен ци о ног пе ри о да,
 – про ме не ко је се де ша ва ју по што је ре тен ци ја за вр ше на.
6. Јатрогени ефекти ортодонтског лечења
Зна ње:
 – ри зи ка са др жа них у раз ли чи тим по ступ ци ма те ра пи је и ре-

тен ци је,
 – ути ца ја раз ли чи тих ста ња и уз ра ста на ја тро ге не ефек те,
 – мо гу ћег ути ца ја те ра пи је на тем по ро ман ди бу лар ни зглоб,
 – ефе ка та раз ли чи тих ти по ва ле че ња на пе ри о дон тал на тки ва,
 – фак то ра укљу че них у ре сорп ци ју ко ре но ва,
 – мо гу ћег ути ца ја ле че ња на из ра жај ност ли ца,
 – мо гу ћи ути цај ле че ња на ден то фа ци јал ни из глед и есте ти ку.
7. Епидемиологија у ортодонтским истраживањима
По зна ва ње основ них прин ци па епи де ми о ло ги је:
 – пре ва лен ца и ин ци ден ца ор то донт ских ано ма ли ја,
 – вред ност па ра ме та ра у по тре би за ор то донт ским ле че њем,
 – од ре ђи ва ње по тре бе за ле че њем,
 – аспе ка та ко ји про ис ти чу из су бјек тив не по тре бе за ле че-

њем,
 – уло ге ко ју игра ор то донт у зах те ву за ле че њем,
– Ор то донт ске тех ни ке 
1. Покретни апарати
Зна ње:
 – ин ди ка ци ја, кон струк ци је и упо тре бе по крет них апа ра та,
 – мо гућ но сти и огра ни че ња по ме ну тих апа ра та.
2. Функционални апарати
Зна ње:
 – ин ди ка ци ја, кон струк ци је и упо тре бе функ ци о нал них апа-

ра та,
 – мо гућ но сти и огра ни че ња функ ци о нал них апа ра та,
 – упо зна ва ње са раз ли чи тим вр ста ма и кон струк ци ја ма раз-

ли чи тих функ ци о нал них апа ра та,
 – струч ност у кон струк ци ји и ре па ра ту ра ма функ ци о нал них 

апа ра та.
3. Екстраорални апарати
Зна ње:
 – ин ди ка ци ја, ди зај на и упо тре бе раз ли чи тих ти по ва хед ги-

ра, фа ци јал не ма ске, под бра дак ка пе и ком би на ци је екс тра о рал них 
апа ра та и функ ци о нал них апа ра та,

 – мо гућ но сти и огра ни че ња ових апа ра та.
4. Делимично фиксни апарати
Зна ње:
 – Ин ди ка ци је за при ме ну де ли мич них фик сних апа ра та (лин-

гвал ни, па ла ти нал ни и ве сти бу лар ни лу ко ви, апа ра ти за це па ње 
неп ца),

 – мо гућ но сти и огра ни че ња ове вр сте апа ра та.
5. Фиксни апарати
Зна ње:
 – ин ди ка ци ја за при ме ну фик сних апа ра та,
 – раз ли чи тих кон цеп та та и прин ци па ле че ња,



 – мо гућ но сти и огра ни че ња раз ли чи тих ти по ва апа ра та,
 – зна ње бар јед ног ти па фик сних апа ра та.
– По ступ ци мул ти ди сци пли нар ног ле че ња 
1. Лечење урођених расцепа
 – мул ти ди сци пли нар ни при ступ у ле че њу па ци јен та са рас-

це пи ма,
 – ин ди ка ци је, вре ме ле че ња, при ме на мул ти ди сци пли нар ног 

ле че ња па ци јен та са рас це пи ма,
 – спе ци фич ни аспек ти ор то донт ског ле че ња па ци јен та са 

рас це пи ма.
2. Ортодонтскохируршко лечење
 – ин ди ка ци је и при ме не ком би но ва ног ор то донт ског и хи рур-

шког ле че ња,
 – спе ци фич ни аспек ти ор то донт ског ле че ња код па ци је на та 

код ко јих је по треб на ор тог на та хи рур ги ја.
3. Ортодонтскопериодонтално лечење
 – ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за ор то донт ско ле че ње код 

пе ри о дон тал но угро же них па ци је на та,
 – спе ци фич ни аспек ти ор то донт ског ле че ња код пе ри о дон то-

ло шких па ци је на та,
 – уче шће ор то донт ског трет ма на у пе ри о дон тал ном ста њу 

па ци је на та.
4. Ортодонтскопротетско лечење
 – ин ди ка ци је и при ме на ком би но ва ног ор то донт ско-про тет-

ског ле че ња,
 – спе ци фич ни аспек ти ор то донт ског ле че ња.
Спец фич ни по ступ ци ле че ња 
1. Вођење развоја оклузије
По зна ва ње ин ди ка ци ја и кон тра ин ди ка ци ја за спро во ђе ње 

ин тер цеп тив них ме ра
2. Ортодонција код одраслих пацијената
 – ин ди ка ци је и спе ци фич ни аспек ти ор то донт ског ле че ња код 

од ра слих
 – ор то донт ско ле че ње од ра слих па ци је на та у са рад њи са сто-

ма то ло гом оп ште прак се
3. Краниомандибуларне дисфункције
 – ети о ло ги ја кра ни о ман ди бу лар них дис функ ци ја
 – оп ште ме ре за по бољ ша ње кра ни о ман ди бу лар них дис функ-

ци ја
 – ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за ор то донт ско ле че ње па-

ци је на та са кра ни о ман ди бу лар ним дис функ ци ја ма
 – мо гу ће им пли ка ци је ор то донт ског ле че ња код па ци је на та са 

кра ни о ман ди бу лар ним дис функ ци ја ма
 – тим ско ле че ње па ци је на та са кра ни о ман ди бу лар ним дис-

функ ци ја ма
По ступ ци за очу ва ње орал ног здра вља 
1. Очување оралног здравља
 – по ступ ци за от кри ва ње ри зи ка за по ја ву ка ри је са код па ци-

је на та ко ји но се ор то донт ске апа ра те
 – по ступ ци за от кри ва ње ри зи ка за раз вој пе ри о дин тал них 

про бле ма код ор то донт ских па ци је на та
2. Хигијенски и сигурносни поступци у ортодонтској орди

нацији
 – пре вен ци ја ин фек ци је
 – ме то де сте ри ли за ци је ин стру ме на та
 – по ступ ци код ви со ко ри зич них па ци је на та
 – кон тро ла суп стан ци опа сних по здра вље па ци је на та и осо бља
Ру ко во ђе ње ор то донт ском ор до на ци јом и про фе си о нал на 

ети ка 
1. Руковођење ординацијом
 – про је кат ор то донт ске ор ди на ци је
 – опре ма и ин стру мен ти нео п ход ни у ор то донт ској ор ди на-

ци ји
2. Употреба компјутера
3. Професионална етика

2. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја ( 1 ме сец)

Упознавање са хируршким лечењем тешких деформација ви
лица и лица (скелетне II и III класе, скелетног отвореног и дубоког
загрижаја, асиметрије лица, урођених расцепа лица, усана и неп
ца, хируршким захватима код разних синдрома везаних за орофа
цијални систем и др.

3. Орал на хи рур ги ја (1 ме сец)

Упознавање са хируршким лечењем прекобројних зуба, гер
мектомијом, откривањем и хируршким отклањањем ретинира
них зуба, аутотрансплантацијом зуба, френектомијом и другим
интервенцијама у оквиру ортодонтскохируршког лечења

4. Сто ма то ло шка про те ти ка (1 ме сец)

Упознавање са изналажењем и регистровањем централног
положаја доње вилице, рад са образним луком, рад са полуподе
сивим артикулатором, анализа постојеће оклузије на моделима у
артикулатору

5. Па ро дон то ло ги ја и орал на ме ди ци на (1 ме сец)

Упознавања са: поремећајима оклузије и артикулације зуба и
њиховим последицама на пародонцијум,оклузалним уравнотеже
њем, гингивектомијом и гингивопластиком, и могућностима ор
тодонтског померања зуба и регенеративне терапије

На чин про ве ре зна ња: 
– Колоквијум из следећих области: раст и развој краниофа

цијалног комплекса, етиологија ортодонтских аномалија, дијаг
ностика дентофацијалних аномалија, терапија дентофацијалних
аномалија

– Специјалистички испит. Након завршетка теоријског и
практичног стажа , као и положених колоквијума, специјализант
приступа полагању завршног специјалистичког испита.

Глав ни ци ље ви про гра ма спе ци ја ли стич ких сту ди ја  
из ор то пе ди ја ви ли ца

Основ ни циљ овог про гра ма је да обра зу је сто ма то ло ге да по-
ста ну спе ци ја ли сти ор то пе ди је ви ли ца, са чвр стом и ши ро ком ака-
дем ском под ло гом и од го ва ра ју ћим кли нич ким ис ку ством у раз ли-
чи тим ме то да ма ле че ња.

Циљ спе ци ја ли за ци је је да ле ка ре-сто ма то ло ге оспо со би да:
1. ди јаг но сти ку ју ано ма ли је ден ти ци је, фа ци јал них струк ту-

ра и функ ци о нал на ста ња,
2. от кри ју од сту па ње у раз во ју ден ти ци је, фа ци јал ном ра сту 

и раз во ју функ ци о нал них ано ма ли ја,
3. ис пла ни ра ју план ле че ња и пред ви ди ње гов ток,
4. ис пи та ју фи зи о ло шке аспек те ва жне за ор то дон ци ју,
5. из во де јед но став не и ком плек сне по ступ ке ле че ња,
6. де лу ју као екс пер ти из ор то пе ди је ви ли ца и ма те ри је ве за-

не за њу,
7. уче ству ју у мул ти ди сци пли нар ном ти му у те ра пи ји ор то-

донт ско-хи рур шких па ци је на та и па ци је на та са рас це пи ма усне и 
неп ца,

8. про це њу ју по тре бе за ор то донт ским ле че њем,
9. спро во де те ра пи ју уз ви сок про фе си о на ли зам и уз по што-

ва ње етич ких стан дар да, и
10. ко ри сте рас по ло жи ве мо гућ но сти за уса вр ша ва ње про фе-

си о нал не ве шти не.
То ком спе ци ја ли стич ких сту ди ја, па жња се по све ћу је:
1. про у ча ва њу би о ме ди цин ских на у ка зна чај них за ор то дон-

ци ју,
2. раз во ју на уч ног ста ва и сти му ла ци ји про фе си о нал них ин-

те ре со ва ња,
3. прин ци пи ма на уч не ме то до ло ги је,
4. ин тер пре та ци ји ли те ра ту ре,
5. на уч ним ак тив но сти ма,
6. усме ним и пи сме ним пре зен та ци ја ма на уч них на ла за.
Оп шти усло ви за при сту па ње спе ци ја ли стич ким сту ди ја

ма из ор то пе ди је ви ли ца:
1. обра зо ва ње из ор то пе ди је ви ли ца мо ра се спро во ди ти на 

уни вер зи те ту од стра не ака дем ских на уч ни ка и ор то до на та,
2. кан ди дат мо ра да бу де сто ма то лог,
3. основ ни циљ про гра ма је обра зо ва ње кли ни ча ра, 
4. про грам зах те ва стал но при су ство спе ци ја ли за на та то ком 

тра ја ња про гра ма,
5. 25% про гра ма мо же би ти ис пу ње но спе ци јал ним кур се ви-

ма, до пун ским кли нич ким ис ку стви ма, до пун ским ис тра жи вач ким 
ак тив но сти ма, као и пре да ва њи ма пре да ва ча по по зи ву и на уч ним 
ску по ви ма,



6. нај ма њи број са ти про ве де них у кли нич ком ра ду је 16 ча-
со ва не дељ но (не укљу чу ју ћи кли нич ке се ми на ре и ди ску си је о 
пла ни ра њу ле че ња). 

7. спе ци ја ли зант мо ра спро во ди ти ле че ње па ци је на та под 
кон ти ну и ра ним над зо ром ква ли фи ко ва ног ор то дон та,

8. рад у зуб ној ла бо ра то ри ји огра ни чен је на по сма тра ње,
9. осим усва ја ња те о рет ског зна ња и прак тич ног ве жба ња у 

кла сич ној ор то дон ци ји, спе ци ја ли зант мо ра да стек не ис ку ство у 
ле че њу па ци је на та ко ји зах те ва ју мул ти ди сци пли нар ни при ступ и 
при ме ну ор тог на те хи рур ги је,

10. специјализaнт тре ба да уче ству је у ле че њу па ци је на та са 
рас це пи ма усне и неп ца (упр кос чи ње ни ци да та кве па ци јен те ве-
ро ват но ка сни је не ће ле чи ти),

11. Спе ци ја ли зант тре ба да уче ству је у по ста вља њу сту диј-
ских мо де ла у ар ти ку ла тор код па ци је на та са про бле ми ма тем-
по ро ман ди бу лар ног згло ба, код па ци је на та ко ји се при пре ма ју за 
ор тог на ту хи рур ги ју, као и па ци је на та са про тет ским про бле ми ма,

12. спе ци ја ли зант мо ра спро во ди ти ис тра жи вач ке про јек те 
(кли нич ке, екс пе ри мен тал не или пре тра жи ва ња ли те ра ту ре) и из-
ла га ти на ла зе и за кључ ке у об ли ку се ми нар ског ра да

6. Орал на хи рур ги ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На став ни план спе ци ја ли за ци је из Орал не хи рур ги је: 
Област ме се ци
Оп шта хи рур ги ја 2
Ор то пед ска хи рур ги ја 1
Ото ри но ла рин го ло ги ја 2
Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 5
Орал на хи рур ги ја 26

Орал на им план то ло ги ја
2

(у оквиру оралне 
хирургије)

План спе ци ја ли стич ких сту ди ја

1. Општа хирургија (2 месеца)

Те о риј ска на ста ва оп ште хи рур ги је оба вља се на Клиници за
општу хирургију КБЦ „Звездара” или у другој здравственој уста
нови која испуњава потребне услове (ментораспецијалисту ото
риноларингологије и одговарајуће болничке капацитете) и об у хва-
та те ме сле де ћих обла сти:

 – пре о пе ра тив на при пре ма хи рур шких бо ле сни ка;
 – ор га ни за ци ја ра да у хи рур шком бло ку;
 – зна чај и прак тич на при ме на прин ци па асеп тич ног ра да у 

хи рур ги ји
 – основ ни прин ци пи хи рур шког ра да;
 – ма те ри ја ли за ша во ве и тех ни ке уши ва ња хи рур шких ра на;
 – прин ци пи збри ња ва ња по ли тра у ме
 – прин ци пи ин тен зив не и по лу ин тен зив не не ге хи рур шких 

бо ле сни ка;
 – прин ци пи ле че ња тра у мат ског шо ка;
 – по ступ ци кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је.
Прак тич на на ста ва се обав лчја не Оде ље њу ре а ни ма ци је и 

об у хва та обу ку из прин ци па ин тен зив не и по лу ин тен зив не не ге, 
укљу чу ју ћи и ре а ни ма ци ју.

2. Ортопедска хириргија (1 месец)

Прак тич на на ста ва ор то пед ске хи рур ги је оба вља се на Кли
ници за ортопедију Медицинског факултета у Београду или у дру
гој здравственој установи која испуњава потребне услове (мен
тораспецијалисту ортопедске хирургије и одговарајуће болничке
капацитете) и об у хва та те ме сле де ћих де лат но сти:

 – пре о пе ра тив на при пре ма бо ле сни ка;
 – зна чај и прак тич на при ме на прин ци па асеп тич ног ра да;
 – прин ци пи и спе ци фич но сти хи рур шког ра да у ко сти ма;
 – основ ни прин ци пи кон зер ва тив ног ле че ња обо ље ња ко шта-

но-зглоб ног си сте ма
 – прин ци пи збри ња ва ња тра у ме и ин фек ци ја ко шта ног тки ва;
 – упо зна ва ње са про це сом и ме то до ло ги јом обез бе ђи ва ња 

усло ва за за ра ста ња ко сти ју

 – ле че ње ком пли ка ци ја хи рур шког ра да у ко сти ма
 – прин ци пи ин тен зив не и по лу ин тен зив не не ге бо ле сни ка
Прак тич на на ста ва ор то пед ске хи рур ги је под ра зу ме ва и аси-

стен ци ју при опе ра ци ја ма.

3. Оториноларингологија (2 месеца)

Прак тич на на ста ва ото ри но ла рин го ло ги је оба вља се на 
Клиници за оториноларингологију КБЦ „Звездара” или у другој
здравственој установи која испуњава потребне услове (менто
распецијалисту оториноларингологије и одговарајуће болничке
капацитете). Ова на ста ва об у хва та обу ку у окви ру сле де ћих де-
лат но сти:

 – ле че ње ин фек ци ја гор њих ре спи ра тор них пу те ва;
 – пре вен ци ја ком пли ка ци ја ОРЛ ин фек ци ја;
 – хи рур шко ле че ње па то ло шких ле зи ја мак си лар ног си ну са;
 – по ступ ци хе мо ста зе у пре де лу но сне шу пљи не;
 – ин ди ка ци је, прин ци пи и тех ни ке тра хе о то ми је;
 – ди јаг но сти ка ле зи ја на зо фа ринк са и хи по фа ринк са.

4. Максилофацијална хирургија (5 месеци)

Прак тич на на ста ва мак си ло фа ци јал не хи рур ги је оба вља се 
на Клиници за максилофацијалну хирургију Стоматолошког фа
култета у Београду или у другој здравственој установи која испу
њава потребне услове (ментораспецијалисту максилофацијалне
хирургије и одговарајуће болничке капацитете и об у хва та ди јаг-
но сти ку и уче шће у ле че њу:

 – по вре де ме ких тки ва ли ца;
 – пре лом ви ли ца и ко сти ју ли ца;
 – раз вој них де фор ма ци ја ви ли ца;
 – уро ђе них рас це па усне и неп ца;
 – бол не дис функ ци је и дру гих па то ло шких про ме на тем по ро-

ман ди бу лар ног згло ба,
 – обо ље ња пљу вач них жле зда;
 – ма лиг них ту мо ра у оро фа ци јал ном пре де лу.

5. Орална хирургија (26 месеци)

Те о риј ска на ста ва (4 се ме стра) и прак ти чан рад (24 ме се ца) 
оба вља се на Кли ни ци за орал ну хи рур ги ју Сто ма то ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду.

Те о риј ска на ста ва орал не хи рур ги је об у хва та:
 – де фи ни са ње пој ма и де ло кру га орал не хи рур ги је као ди-

сци пли не;
 – прин ци пе асеп тич ног ра да;
 – прин ци пе хи рур шког ра да у усти ма;
 – при ме ну ло кал них ане сте тич ких рас тво ра;
 – ра зно вр сне тех ни ке ло кал не ане сте зи је у орал ној хи рур ги ји;
 – за ра ста ње ра на у усти ма;
 – ети о па то ге не зу пе ри а пи кал них ле зи ја;
 – кла си фи ка ци ју и кли нич ке ка рак те ри сти ке ци ста оро фа ци-

јал не ре ги је;
 – при ме ну ме то да ле че ња ви лич них ци ста;
 – ути цај ана том ских фак то ра на ши ре ње ден то ге них ин фек-

ци ја;
 – прин ци пе ан ти би от ског и хи рур шког ле че ња ден то ге них 

ин фек ци ја;
 – орал но хи рур шке аспек те па ци је на та ри зи ка;
 – ра ди о ло шке кри те ри ју ме ди јаг но сти ке ле зи ја у ви ли ца ма;
 – основ не прин ци пе пла ни ра ња хи рур шког ва ђе ња им пак ти-

ра ног ум ња ка;
 – тех ни ку ва ђе ња им пак ти ра них и пре ко број них зу ба;
 – пре про те тич ке хи рур шке ин тер вен ци је на ко шта ном тки ву 

ви ли ца;
 – пре про те тич ке хи рур шке ин тер вен ци је на ме ким тки ви ма 

усне шу пљи не;
 – им план та циј ске си сте ме и им план то ло шке хи рур шке за хва те;
 – ди фе рен ци јал ну ди јаг но сти ку хро нич них бол них син дро ма 

у оро фа ци јал ном пре де лу;
 – па то фи зи о ло ги ју, симп то ма то ло ги ју и ле че ње иди о пат ске 

три ге ми нал не не у рал ги је;
 – симп то ма то ло ги ју и ди јаг но сти ку обо ље ња ТМ згло ба и 

прин ци пе мул ти ди сци пли нар ног ле че ња син дро ма бол не дис-
функ ци је ТМ згло ба;



 – основ не прин ци пе фар ма ко се да ци је;
 – спе ци фич но сти при ме не оп ште ане сте зи је у орал ној и мак-

си ло фа ци јал ној хи рур ги ји;
 – ме то де кар дио-пул мо нал но-це ре брал не ре а ни ма ци је;
 – хи рур шко укла ња ње за о ста лих ко ре но ва и дру гих стра них 

те ла у ме ком и ко шта ном тки ву;
 – збри ња ва ње тра у мат ских пре ло ма зу ба;
– дијагностику прелома вилице;
 – ди јаг но сти ку и ле че ње бе ниг них ту мо ра ме ких и ко шта них 

тки ва оро фа ци јал не ре ги је;
 – па то ло шле и кли нич ке ка рак те ри сти ке, ди јаг но сти ку и ле-

че ње одон то ге них ту мо ра;
 – ка рак те ри сти ке и ди јаг но сти ку пре ма лиг них ле зи ја у усној 

шу пљи ни;
 – хи рур шка обо ље ња пљу вач них жле зда;
 – хи рур шке по ступ ке у скло пу ор то донт ског ле че ња;
 – по ста вља ње ин ди ка ци је и пла ни ра ње па ро дон то ло шких хи-

рур шких за хва та;
 – при пре му и мо ти ва ци ју па ци јен та за па ро дон тал не хи рур-

шке за хва те;
 – хи рур шке по ступ ке у скло пу ле че ња обо ле лих од па ро дон-

то па ти је;
 – ди јаг но сти ку и ле че ње за па љен ских обо ље ња мак си лар них 

си ну са и оро-ан трал них ко му ни ка ци ја;
 – при ме на би о ма те ри ја ла у орал ној хи рур ги ји;
 – при ме на ла се ра у орал ној хи рур ги ји;
 – при ме ну ко шта них тран сплан та та у хи рур ги ји оро фа ци јал-

не ре ги је;
 – из бор ме то да ло кал не хе мо ста зе у орал ној хи рур ги ји;
 – те ра пи ју ур гент них ста ња услед по ре ме ћа ја про ход но сти 

ди сај них пу те ва;
 – ме ди цин ско прав ни аспек ти тра у ма то ло ги је зу ба, ви ли ца и 

ме ких тки ва уста, ли ца и вра та / ква ли фи ка ци ја те жи не по вре де;
 – уло га орал ног хи рур га на су ду (све док, ве штак, окри вље ни);
 – обез бе ђи ва ње до ка за за суд ски по сту пак, во ђе ње ме ди цин-

ско прав не до ку мен та ци је, по на ша ње на су ду, фор ма пи са ња из ве-
шта ја за суд ске по тре бе (ве шта че ње);

 – гра ђан ско прав на од го вор ност: ве шта че ње у пар нич ним 
по ступ ци ма (не ма те ри јал на од ште та  – ве шта че ње у пар нич ним 
по ступ ци ма (не ма те ри јал на од ште та  – ве шта че ње укуп но пре тр-
пље них бо ло ва, на ру же но сти, сте пе на ин ва ли ди те та; ма те ри јал на 
од ште та  – ве шта че ње вред но сти сто ма то ло шког ра да и про то ко-
лар ног по сту па ња у сто ма то ло шком ра ду)

Прак тич на на ста ва орал не хи рур ги је об у хва та:
1. рад у амбуланти  – при ме ну ин тра о рал них и екс тра о рал-

них тех ни ка ло кал не ане сте зи је; ди јаг но сти ку и ди фе ре ци јал ну 
ди јаг но сти ку орал но хи рур шких обо ље ња; ва ђе ње зу ба (укљу чу-
ју ћи ком пли ко ва но и хи рур шко ва ђе ње); те ра пи ју акут них ден то-
ге них ин фек ци ја; при ме ну ра зно вр сних ме ра ло кал не хе мо ста зе; 
кон тро лу и пра ће ње успе ха ле че ња; ам бу лант не ин тер вен ци је па-
ци јен ти ма ри зи ка; оста ле ин тер вен ци је у скла ду с по тре ба ма ра да 
при јем не ам бу лан те;

2. рад у хируршкој сали  – хи рур шко ва ђе ње за о ста лих ко ре но-
ва; хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них и пре ко број них зу ба; хи рур-
шко ле че ње хро нич них пе ри а пи кал них про це са и ра ди ку лар них 
ци ста; хи рур шко ле че ње ви лич них ци ста; хи рур шко ле че ње оро-
на тал них ко му ни ка ци ја и фи сту ла; хи рур шко-ор то донт ско ле че ње 
зу ба за др жа них у ни ца њу; пре про те тич ке орал но хи рур шке ин тер-
вен ци је на ме ким и ко шта ним орал ним тки ви ма; хи рур шко ле че ње 
фре ну лу ма и ла те рал них пли ка; хи рур шко ле че ње бе ниг них ту мо-
ра ме ких и ко шта них тки ва усне шу пљи не; збри ња ва ње по вре да 
зу ба и ал ве о лар ног на став ка; уград њу тран сден тал них и ен до се-
ал них им план та та.

3. семинарски рад (на кра ју спе ци ја ли стич ког ста жа)

Орал на им план то ло ги ја у окви ру ста жа из орал не хи рур ги је 
(2 ме се ца)

Те о рет ска на ста ва:
1. Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за при ме ну (уград њу) 

ден тал них им план та та и план те ра пи је
2. Осе о ин те гра ци ја
3. Основ ни прин ци пи хи рур шког ра да код уград ње ден тал-

них им план та та

4. Име ди јат на и ка сна уград ња им план та та
5. Пре о пе ра тив ни план и тех ни ка уград ње им план та та у 

естет ској зо ни
6. Прин ци пи ко шта не ре ге не ра ци је и ауг мен та ци је ал ве о лар-

ног гре бе на пре уград ње ден тал них им план та та
7. До пун ске хи рур шке про це ду ре (си нус-лифт, тран сплан та-

ци је, ши ре ње и це па ње гре бе на)
8. Хи рур шке ко рек ци је ме ког тки ва на кон уград ње им план-

та та
9. Оп шти прин ци пи оп те ре ћи ва ња ден тал них им план та та
10. Ин тра о пе ра тив не и по сто пе ра тив не ком пли ка ци је
Прак тич на на ста ва:
1. Пла ни ра ње те ра пи је на мо де ли ма
2. Ра ди о ло шке ме то де пла ни ра ња им план та циј ских за хва та
3. Прак тич ни рад на мо де ли ма  – Основ ни хи рур шки прин ци-

пи уград ње ден тал них им план та та
4. Прак тич ни рад на мо де ли ма  – Основ ни хи рур шки прин ци-

пи уград ње ден тал них им план та та у естет ској ре ги ји
5. Прак тич ни рад на мо де ли ма  – Основ ни прин ци пи ре ген-

ра ци је ко шта ног тки ва пре и у то ку уград ње ден тал них иплан та та

На чин про ве ре зна ња

Ко ло кви ју ми из сле де ћих обла сти:
1. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ХИ РУР ШКОГ РА ДА У УСТИ МА
2. АНА ТО МИ ЈА ОРО ФА ЦИ ЈАЛ НЕ РЕ ГИ ЈЕ
3. СТО МА ТО ЛО ШКА АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА
4. ДЕН ТО ГЕ НЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ
5. ДЕН ТО АЛ ВЕ О А ЛАР НА ХИ РУР ГИ ЈА
6. ХЕ МО СТА ЗА У ОРАЛ НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ
7. ПРЕ ПРО ТЕ ТИЧ КА ХИ РУР ГИ ЈА
8. МАК СИ ЛАР НИ СИ НУС
9. ХРО НИЧ НИ ПЕ РИ А ПИ КАЛ НИ ПРО ЦЕ СИ И ЦИ СТЕ
10. ИМ ПЛАН ТО ЛО ГИ ЈА
Пре при ја ве спе ци ја ли стич ког ис пи та при ла же се као део до-

ку мен та ци је еви ден ци ја о:
1. из вр ше ним опе ра ци ја ма и аси стен ци ја ма у окви ру орал не 

хи рур ги је (ка та лог опе ра тив них ли ста или спи сак ове рен од мен-
то ра)

2. по ло же ним ко ло кви ју ми ма из:
a. оп ште хи рур ги је
b. мак си ло фа ци јал не хи рур ги је
c. десет колоквијума из оралне хирургије

Ка та лог зна ња и ве шти на

 – ди јаг но сти ка и ди фе рен ци јал на ди јаг но сти ка орал но-хи-
рур шких обо ље ња/ (и)

 – ком пли ко ва но ва ђе ње зу ба и те ра пи ја ком пли ка ци ја ва ђе ња 
зу ба/ (и)

 – те ра пи ја акут них ден то ге них ин фек ци ја/ (и)
 – ане сте зи ја и при ме на раз ли чи тих ме ра ло кал не хе мо ста зе/ (и)
 – хи рур шко ва ђе ње фрак ту ри ра ног зу ба и за о ста лих ко ре но ва 

/ 10 (и)
 – хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них и пре ко број них зу ба/ 30(и)
 – хи рур шко ле че ње ПАП (па ро дон ти та и ци ста) / 30(и)
 – хи рур шко ле че ње ко шта них не пра вил но сти ал ве о лар ног 

гре бе на ( гре бен-то рус-ту бер) / 10(и)
 – хи рур шко ле че ње не пра вил но сти ме ких тки ва (пли ке и 

фре ну лу ма, лак ши об ли ци хи пер тро фи је му ко зе) / 10(и)
 – оста ле хи рур шке ин тер вен ци је: за тва ра ње си ну са (и), укла-

ња ње бе ниг них ту мо ра (у), му ко зне ци сте (и), по вре де зу ба и окол-
них тки ва (и) / 30

На по ме на: (и)  – из во ди са мо стал но
(у)  – уче ству је

7. Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 
пет го ди на 
(60 ме се ци)

Област ме се ци
Оп шта хи рур ги ја 6 ме се ци
Не у ро хи рур ги ја 2 ме се ца



Област ме се ци
Ото ри но ла рин го ло ги ја 1 ме сец
Ане сте зи о ло ги ја са ре а ни ма то ло ги јом 2 ме се ца
Ор то пе ди ја ви ли ца 1 ме сец
Суд ска ме ди ци на 15 да на
Пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја 4 ме се ца

Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја 43 ме се ца 
и 15 да на

*  Стаж из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је оба вља се ис кљу чи во на кли ни ка ма за 
мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, и сто ма то ло-
шких од се ка ме ди цин ских фа кул те та у Ре пу бли ци

Наставни програм из максилофацијалне хирургије

Оп шта хи рур ги ја (6 ме се ци)

На ста ва об у хва та:
 – Упо зна ва ње са во ђе њем ме ди цин ске до ку мен та ци је; основ-

ним хе ма то ло шким и дру гим ла бо ра то риј ским пре гле ди ма, прин-
ци пи ма асеп се и ан ти сеп се, шо ком, кр ва вље њем, ис кр ва вље њем, 
ис кр ва вље но шћу, ме то да ма хе мо ста зе, тран сфу зи јом кр ви, ин фек-
ци ја ма у оп штој хи рур ги ји и њи хо вим ле че њем, ди јаг но сти ком и 
основ ним прин ци пи ма имо би ли за ци је ко шта них пре ло ма, прин-
ци пи ма об ра де не ин фи ци ра не и ин фи ци ра не ра не, овла да ва њем 
оп ште хи рур шке тех ни ке.

На чин про ве ре зна ња: Ко ло кви јум

НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА (2 МЕ СЕ ЦА)

На ста ва об у хва та:
 – Ди јаг но сти ку и ле че ње кра ни о це ре брал них по вре да, ди јаг-

но сти ку и ле че ње удру же них по вре да мак си ло фа ци јал не ре ги је и 
кра ни о це ре брал них по вре да, ди јаг но сти ку и ле че ње обо ље ња и 
по вре да кра ни ни јал них не ра ва, са вре ме не ди јаг но стич ке ме то де 
у не у ро хи рур ги ји, ан ги о гра фи ја, ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја и 
маг нет на ре зо нан ца.

ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛО ГИ ЈА (1 МЕ СЕЦ)

На ста ва об у хва та:
 – Ур гент на ста ња у ОРЛ  – епи так са, стра на те ла у ре спи ра-

тор ним пу те ви ма, ин ди ка ци је за тра хе о то ми ју и овла да ва ње тех-
ни ком тра хе о то ми је, по вре де фрон то ет мо ид не ре ги је  – ди јаг но-
сти ка и ле че ње.

ПЛА СТИЧ НА И РЕ КОН СТРУК ТИВ НА ХИ РУР ГИ ЈА  
(4 МЕ СЕ ЦА)

На ста ва об у хва та:
 – Опе ко ти не и смр зо ти не  – по де ла и основ ни прин ци пи ле-

че ња, пла ни ра ње за хва та у окви ру пла стич не и ре кон струк тив не 
хи рур ги је пре де ла ли ца, ви ли ца, вра та и по гла ви не, ло кал ни и уда-
ље ни ре жње ви, тран сплан та ци ја ко же, ко шта ног тки ва, фа сци ја, 
не ра ва и хр ска ви це са по себ ним освр том на при ме ну у мак си ло-
фа ци ја лој хи рур ги ји, ме то де кон зер ва тив ног и хи рур шког ле че ња 
кон ге ни тал них рас це па уса на и неп ца.

На чин про ве ре зна ња: Ко ло кви јум

АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА СА РЕ А НИ МА ТО ЛО ГИ ЈОМ  
(2 МЕ СЕ ЦА)

На ста ва об у хва та:
 – Основ не пој мо ве и прин ци пе ен до тра хе ал не, ло кал не и 

ре ги о нал не ане сте зи је, оп ште пој мо ве о ане сте ти ци ма, анал ге-
ти ци ма, ре лак сан ти ма, као и о апа ра ту за ане сте зи ју, кар ди о пул-
мо нал на и це ре ре брал на ре а ни ма ци ја у акут ном за сто ју ср ца и 
ре спи ра тор ног аре ста на те ре ну, у тран спор ту и у од го ва ра ју ћој 
бол нич кој уста но ви, по сле о пе ра тив но ин тен зив но ле че ње, не га и 
мо ни то ринг хи рур шких бо ле сни ка, ме то де ане сте зи је и ре а ни ма-
ци је у рат ним усло ви ма.

ОР ТО ПЕ ДИ ЈА ВИ ЛИ ЦА (1 МЕ СЕЦ)

На ста ва об у хва та:
 – прин ци пе и ме то де об ра де нај че шћих ор то донт ских не пра-

вил но сти ли ца и ви ли ца, ди јаг но стич ке по ступ ке и ме ре у обла сти 
пре вен ти ве и те ра пи је ано ма ли ја ли ца и ви ли ца.

СУД СКА МЕ ДИ ЦИ НА (15 ДА НА)

На ста ва об у хва та:
 – суд ско ме ди цин ско ве шта че ње у сто ма то ло ги ји  – оп шти 

прин ци пи; струч на спо соб ност и прав на по доб ност ле ка ра  – док-
то ра сто ма то ло ги је за екс пер ти зу; пред ме ти суд ско ме ди цин ског 
ве шта че ња у сто ма то ло ги ји; етич ки, мо рал ни и де он то ло шки 
аспек ти ле кар ског по зи ва (док то ра сто ма то ло ги је); етич ка и кри-
вич на од го вор ност ле ка ра; фо рен зич ка тра у ма то ло ги ја; ве шта че-
ње те ле сних по вре да у кри вич ном по ступ ку и гра ђан ско прав ним 
спо ро ви ма; ве шта че ње по вре да кра ни о фа ци јал ног ком плек са; 
иден ти фи ка ци ја не по зна тих осо ба ин тра ви тал на и пост мор тал на; 
зна чај одон то-сто ма то ло шких по да та ка у иден ти фи ка ци ји; зна чај 
ме ди цин ско-сто ма то ло шке до ку мен та ци је у суд ско ме ди цин ском 
ве шта че њу.

На чин про ве ре зна ња:
Ко ло кви јум.

МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА ХИ РУР ГИ ЈА  
(43 МЕ СЕ ЦА И 15 ДА НА)

Те о риј ска на ста ва из мак си ло фа ци јал не хи рур ги је об у хва та:
Тра у ма то ло ги ја: ур гент не ин тер вен ци је код по вре да МФ ре-

ги је  – бор бе про тив ре спи ра тор не ин су фи ци јен ци је и ме то де хе мо-
ста зе, по вре де ме ких тки ва, вра та, по гла ви не и пљу вач них жле зда 
 – прин ци пи об ра де, ди јаг но сти ка и кон зер ва тив но и хи рур шко ле-
че ње пре ло ма до ње, гор ње ви ли це, зи го ма тич не ко сти, но сних ко-
сти ју и ор би те: по вре де МФ ре ги је удру же не са кра ни о це ре брал-
ним по вре да ма, трет ман ин фи ци ра них по вре да, као и по гре шног 
сра шће ња и псе у до ар тро за, по вре де зу ба  – тра у мат ска лкса ци ја и 
фрак ту ра зу ба, пре ло ми ал ве о лар ног гре бе на, рат не по вре де МФ 
ре ги је, се кун дар на ре кон струк ци ја ме ких и ко шта них тки ва као 
по сле ди ца по вре да, суд ско ме диц нска ква ли фи ка ци ја по вре да: зу-
ба, ме ких и ко шта них тки ва ли ца и ви ли ца.

Ин фек ци је: акут не и хро нич не не спе ци фич не и спе ци фич не 
ин фек ци је ме ких тки ва ли ца и вра та, одон то ге ног и но дон то ге ног 
по ре кла  – кли нич ка сли ка, ди јаг но сти ка, ме то де кон зер ва тив ног и 
хи рур шког ле че ња, флег мо но зна за па ље ња по да ута, обра за, ори-
те, вра та  – кли нич ка сли ка, ди јаг но сти ка и ле че ње.

Ин фек ци је ко шта ног тки ва ли ца и ви ли ца: спе ци фич не и не 
спе ци фич не и акут не и хро нич не  – ди јаг но сти ка и ме то де кон зер-
ва тив ног и хи рур шког ле че ња.

Обо ље ња па ра на зал них шу пљи на: за па ље ња одон то ге ног 
и нео дон то ге ног по ре кла  – кли нич ка сли ка, кон зер ва тив но и хи-
рур шко ле че ње, оро на тал не ко му ни ка ци је и фи сту ле, стра но те ло 
у мак си лар ном си ну су  – ди јаг но сти ка и ле че ње, ци сте и ту мо ри 
мак си лар ног си ну са  – ди јаг но сти ка и ле че ње.

Обо ље ња тем по ро ман ди бу лар ног згло ба: тра у мат ска оште ће-
ња ТМ згло ба, акут на и хро нич на за па ље ња, тра у мат ска лук са ци ја, 
ха би ту ал на лук са ци ја и су блук са ци ја, де ге не ра тив на обо ље ња ТМ 
згло ба, ан ки ло за  – ла жна и пра ва, јед но стра на, обо стра на, бе ниг ни 
и ма лиг ни ту мо ри – ди јаг но сти ка и ме то де кон зер ва тив ног и хи-
рур шког ле че ња.

Обо ље ња пљу вач них жле зда: са вре ме не ме то де ди јаг но сти-
ке: си ја ло гра фи ја, ехо гра фи ја, сцин ти гра фи ја, ком пју те ри зо ва на 
то мо гра фи ја и ну кле ар на маг нет на ре зо нан ца, акут на и хро нич на 
не спе ци фич на и спе ци фич на обо ље ња пљу вач них жле зда, бе ниг-
ни и ма лиг ни ту мо ри  – ди јаг но сти ка и ме то де кон зер ва тив ног и 
хи рур шког ле че ња.

Обо ље ња не ра ва пре де ла ли ца и ви ли ца: по вре де н. Три ге-
ми ну са, бол ни син дро ми пре де ла ли ца и ви ли ца  – ди јаг но сти ка, 
кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње.

Бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри: ме то де са вре ме не ди јаг но сти ке, 
бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри ко же, слу зо ко же усне шу пљи не и ко-
шта ног тки ва ли ца и ви ли ца, бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри вра та, ци 
сте и фи сту ле вра та  – ме ди јал не и ла те рал не ме то де ди јаг ност ке и 
хи ру шко ле че ње.

Уро ђе ни и сте че ни де фор ми те ти: ме то де ди јаг но сти ке и про-
пе ра тив не при пре ме  – кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње: про ге-
ни ја, ми кро ге ни ја, апер тог на ти ја, ал ве о лар на и мак си лар на про-
тру зи ја, јед но стра не атро фи је и хи пер тро фи је ме ких и ко шта них 
тки ва ли ца и ви ли ца; сте че ни де фор ми те ти као по сле ди ца по вре-
да, ин фек ци ја и по сле хи ру шких за хва та; се кун дар не ко рек ци је 
рас це па при мар ног и се кун дар ног па ла ту ма; син дро ми мак си ло-
фа ци јал не ре ги је.



Прак тич на на ста ва мак си ло фа ци јал нбе хи рур ги је об у хва та:
1. Рад у ам бу лан ти  – ди јаг но сти ка и ле че ње ин фек ци ја ли ца 

и ви ли ца; ди јаг но сти ка по вре да ме ких и ко шта них тки ва ли ца и 
ви ли ца; ди јаг но сти ка и прин ци пи ле че ња, као и по сто пе ра тив ни 
трет ман бе ниг них и ма лиг них ту мо ра мак си ло фа ци јал не ре ги је; 
ди јаг но сти ка и основ ни прин ци пи ле че ња и по сле о пе ра тив не не ге 
ано ма ли је ли ца и ви ли ца.

2. Рад на оде ље њу за тра у ма то ло ги ју  – ди јаг но сти ка и кон-
зер ва тив но ле че ње по вре да гор ње и до ње ви ли це и по вре да зу ба; 
при пре ма бо ле сни ка за хи рур шко ле че ње ано ма ли ја зу ба и ви ли-
ца; по сле о пе ра тив на кон тро ла бо ле сни ка ле че них хи рур шким ме-
то да ма пре ло ма гор ње и до ње ви ли це и ано ма ли ја ли ца и ви ли ца.

3. Рад у хи рур шкој са ли  – хи рур шко ле че ње пре ло ма ја го дич-
не ко сти, гор ње и до ње ви ли це; хи рур шко ле че ње ви лич них ци ста 
и обо ље ња мак си лар ног си ну са; пре про те тич ки хи рур шки за хва-
ти, хи рур шко ле че ње бе ниг них и ма лиг них ту мо ра мак си ло фа ци-
јал не ре ги је; хи рур шко ле че ње уро ђе них и сте че них де фор ми те та 
ли ца и ви ли ца.

4. Рад на бо ле снич ком оде ље њу  – во ђе ње ме ди цин ске до ку-
мен та ци је, кли нич ки пре гле ди и об ра да бо ле сни ка, пре о пе ра тив на 
при пре ма бо ле сни ка, по сле о пе ра тив на не га опе ри са них бо ле сни ка.

На чин про ве ре зна ња: Ко ло кви јум из сле де ћих обла сти: оп-
шта хи рур ги ја,

пла стич на и ре кон стру тив на хи рур ги ја, хи рур шка ана то ми ја 
гла ве и вра та са МФХ про пе дев ти ком, ин фек ци је, си ну зи ти си, ци-
сте МФ ре ги је, тра у ма то ло ги ја МФ ре ги је и обо ље ња тем по ро ман-
ди бу лар ног згло ба,

де фор ми те ти ли ца и ви ли ца,
обо ље ња пљу вач них жле зда и ту мо ри мак си ло фа ци јал не ре-

ги је,
пред ис пит ни ко ло кви јум.

КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА

I гру па:
45 орал но хи рур шких за хва та  – од стра њи ва ње ре ти ни ра них 

им пак ти ра них зу ба, фрак ту ри ра них ко ре но ва зу ба са осте о то ми-
јом, апи ко то ми ја ко ре на зу ба, опе ра тив но ле че ње одон то ге них и 
нео дон то ге них ци ста.

II гру па:
50 хи рур шких ин тер вен ци ја  – ле че ња ин фек ци ја ли ца и ви-

ли ца, екс тра и ин тра о рал не ин ци зи је ап сце са и флег мо на, хи рур-
шко ле че ње си ну зи ти са ден то ге ног по ре кла, си ја ло ли тек то ми ја.

III гру па:
50 за хва та у окви ру тра у ма то ло ги је ли ца и ви ли ца  – при мар-

на и се кун дар на об ра да ра на са и без ре кон струк ци је, кон зер ва-
тив но и хи рур шко ле че ње пре ло ма ал ве о лар ног на став ка гор ње 
и до ње ви ли це, лук си ра них и фрак ту ри ра них и из би је них зу ба, 
кон зер ва тив но и хи рур шко ле че ње пре ло ма гор ње и до ње ви ли-
це, хи рур шко ле че ње пре ло ма но сних ко сти ју, зи го ма тич не ко сти, 
пре ло ма по да ор би те, се кун дар ни хи рур шки за хва ти у ци љу на до-
кна де ме ких и ко шта них тки ва тра у мат ске ге не зе.

IV гру па:
5 хи рур шких за хва та у ци љу ко рек ци је, раз вој них и сте че них 

ано ма ли ја ли ца и ви ли ца, хи рур шко ле че ње хе ли ог на то па ла тос хи-
за, осте о то ми ја код уро ђе них и сте че них дизг на ти ја, хи рур шко ле-
че ње ан ки ло за ТМ згло ба.

V гру па:
20 хи рур шких ин тер вен ци ја у окви ру пре про тет ске хи рур ги-

је, хи рур шко ле че ње и од стра њи ва ње фи бро ма то зних про ме на у 
усној шу пљи ни, ре сек ци ја фре ну лу ма и пли ка, ве сти бу ло пла сти-
ке, ту бе ро пла сти ке, од стра њи ва ње ег зо сто за, ве сти бу ло пла сти ке 
уз упо тре бу сло бод них тран сплан та та ко же, слу зо ко же, хр ска ви це 
и ко сти.

VI гру па:
80 хи рур шких ин тер вен ци ја у окви ру он ко ло шке хи рур ги је 

 – би оп си је, хи рур шко ле че ње бе ниг них и ма лиг них ту мо ра слу зо-
ко же усне ду пље, уса на, пљу вач них жле зда, одон то ге них ту мо ра, 
ко шта них ту мо ра ви ли ца, као и ме ких тки ва ли ца, хи рур шко ле че 
ње ме та ста за ту мо ра ли ца и ви ли ца у пре де лу вра та, кон зер ва тив-
но хи рур шко ле че ње хе ман ги о ма ли ца и ви ли ца, ре кон струк тив ни 
хи рур шки за хва ти с ци љем за тва ра ња по сто пе ра тив них де фе ка та 
на кон од стра њи ва ња бе ниг них и ма лиг них ту мо ра.

VII гру па:
30 хи рур шких за хва та у окви ру ре кон струк тив не хи рур ги је 

-при мар не и се кун дар не ре кон струк ци је ко жним тран сплан та ти-
ма, при мар не и се кун дар не ре кон струк ци је ло кал ним и уда ље ним 
ре жње ви ма, ре кон струк ци ја де фе ка та сло бод ним ко шта ним и хр-
ска ви ча вим тран сплан та ти ма.

III. ПРО ГРА МИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ЗА СПЕ ЦИ ЈАЛ НО СТИ У ФАР МА ЦИ ЈИ

1. Кли нич ка фар ма ци ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Циљ

Сти ца ње спе ци фич них зна ња и ве шти на из обла сти кли нич-
ке фар ма ци је ко ја об у хва та ју иден ти фи ка ци ју и ре ша ва ње те ра-
пиј ских про бле ма па ци јен та, пра ће ње ис хо да те ра пи је, ту ма че ње 
ла бо ра то риј ских па ра ме та ра и са ве то ва ње па ци јен та. Сти ца ње 
зна ња и ве шти на за уна пре ђе ње ком пе тент но сти кли нич ког фар-
ма це у та, као нео п ход ног чла на здрав стве ног ти ма, у спро во ђе њу 
ра ци о нал не те ра пи је у при мар ној и се кун дар ној здрав стве ној за-
шти ти.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке фар ма ци је тра је 3 (три) го ди не, 
об у хва та дво се ме страл ну на ста ву у тра ја њу од 9 ме се ци и спе ци ја-
ли стич ки стаж у тра ја њу од укуп но 27 ме се ци из сле де ћих обла сти: 

Мо дул
Те о риј ска на ста ва 
дво се ме страл на

часови

Прак тич на 
на ста ва

месец(и)

Из ра да 
ра да

месец(и)
Па то фи зи о ло ги ја 20 ч 1 м
Ин ди ви ду а ли за ци ја до зи ра ња 25 ч 2 м
Из во ри ин фор ма ци ја о ле ко ви ма; кри-
тич ка про це на ре зул та та пу бли ко ва них 
ис тра жи ва ња; Ту ма че ње ре зул та та хе-
ма то ло шких и би о хе миј ских ана ли за; 
Фар ма ко е ко но ми ја и фар ма ко е пи де ми-
о ло ги ја; Про це на ква ли те та услу ге 

25 ч 1 м

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји бо ле-
сти цен трал ног нер вног си сте ма 60 ч 4 м

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји бо ле-
сти кар ди о ва ску лар ног си сте ма 60 ч 4 м

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји по ре-
ме ћа ја и бо ле сти га стро ин те сти нал ног, 
ен до кри ног и му ску ло ске лет ног си сте ма

60 ч 4 м

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји ре спи-
ра тор них, ин фек тив них бо ле сти и бо-
ле сти ко же

60 ч 4 м

Ин тер ак ци је ле ко ва, ин ком па ти би ли је, 
не же ље ни ефек ти ле ко ва, ве шти не ко-
му ни ка ци је, ад хе рен ца; 

10 ч 2 м

Укуп но 320 ч 22 м
Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да 5 м

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли стич ког ста жа

За вре ме спе ци ја ли за ци је кон ти ну и ра но се про ве ра ва успе-
шност струч ног обра зо ва ња фар ма це у та, и мен то ри не по сред но и 
по сред но над зи ру све про це се сти ца ња зна ња. На чин(и) про ве ре 
сте че ног зна ња и усво је них ве шти на: Сва ки од пред ло же них мо-
ду ла са др жи оче ки ва не ци ље ве и ре зул та те. На кон сва ког (под)
мо ду ла пла ни ра на је про це на по стиг ну тог(их) ци ља(ева). Про це на 
об у хва та: крат ка (тест) пи та ња, ана ли зу слу ча је ва, усме не пре зен-
та ци је слу ча је ва из прак се, пи са не из ве шта ја о за да тој те ми (нпр. 
кри тич ка ана ли за: пу бли ко ва них ре зул та та ис пи ти ва ња, до ступ-
них Фар ма ко те ра пиј ских смер ни ца, ре зул та та спро во ђе ња оди та), 
из ра ду се ми нар ских ра до ва.

По за вр шет ку сва ке струч не це ли не спе ци ја ли за ци је по ла же 
се од го ва ра ју ћи ко ло кви јум. Ко ло кви ју ми се оба вља ју усме но или 
у пи са ном об ли ку.



ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Па то фи зи о ло ги ја

По ре ме ћа ји функ ци је: ко же, кар ди о ва ску лар ног, ре спи ра тор-
ног, цен трал ног нер вног, га стро ин те сти нал ног, ен до кри ног и му-
ску ло ске лет ног си сте ма.

Ин ди ви ду а ли за ци ја до зи ра ња

Од ре ђи ва ње ре жи ма до зи ра ња ле ко ва. На чи ни при ла го ђа ва-
ња ре жи ма до зи ра ња. Фак то ри фар ма ко ки не тич ке ва ри ја бил но-
сти. Ин ди ви ду а ли за ци ја те ра пи је. Те ра пиј ски мо ни то ринг. Фак то-
ри зна чај ни за кли нич ка фар ма ко ки не тич ка раз ма тра ња.

Из во ри ин фор ма ци ја о ле ко ви ма; кри тич ка про це на  
ре зул та та пу бли ко ва них ис тра жи ва ња; Ту ма че ње ре зул та та 
хе ма то ло шких и би о хе миј ских ана ли за; Фар ма ко е ко но ми ја  

и фар ма ко е пи де ми о ло ги ја; Про це на ква ли те та услу ге 

Зна чај по зна ва ња из во ра ин фор ма ци ја о ле ко ви ма за ре ша-
ва ње те ра пиј ских про бле ма па ци јен та. Зна чај во ди ча у кли нич кој 
прак си. При мар ни, се кун дар ни и тер ци јар ни из во ри ин фор ма ци-
ја о ле ко ви ма. Фар ма ко те ра пи ја за сно ва на на до ка зи ма. Кри тич ка 
про це на пу бли ко ва них ре зул та та кли нич ких ис пи ти ва ња. Ту ма че-
ње ре зул та та хе ма то ло шких и би о хе миј ских ана ли за. Фар ма ко е ко-
но ми ја и фар ма ко е пи де ми о ло ги ја. Одит у кли нич кој прак си.

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји бо ле сти цен трал ног нер вног 
си сте ма.

Из ра да те ра пиј ског пла на. Ту ма че ње ла бо ра то риј ских па ра-
ме та ра. Пра ће ње ис хо да те ра пи је. Ад хе рен ца, ин тер ак ци је и не-
же ље не ре ак ци је код па ци је на та са епи леп си јом, Пар кин со но вом 
бо ле сти, Ал цхај ме ро вом бо ле сти, мул ти плом скле ро зом, афек тив-
ним по ре ме ћа ји ма, схи зо фре ни јом, анк си о зност, по ре ме ћа ји ма 
спа ва ња, ми гре ном и бо лом.

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји бо ле сти кар ди о ва ску лар ног 
си сте ма

Из ра да те ра пиј ског пла на. Ту ма че ње ла бо ра то риј ских па ра-
ме та ра. Пра ће ње ис хо да те ра пи је. Ад хе рен ца, ин тер ак ци је и не же-
ље не ре ак ци је код па ци је на та са ар те риј ском хи пер тен зи јом, кон-
ге стив ном ср ча ном ин су фи ци јен ци јом, ис хе мич ном бо ле сти ср ца, 
хи пер ли пи де ми јом, атри јал ном фи бри ла ци јом, ане ми јом и по ре-
ме ћа јем ко а гу ла ци је.

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји по ре ме ћа ја и бо ле сти  
га стро ин те сти нал ног, ен до кри ног и му ску ло ске лет ног  

си сте ма

Из ра да те ра пиј ског пла на. Ту ма че ње ла бо ра то риј ских па ра-
ме та ра. Пра ће ње ис хо да те ра пи је. Ад хе рен ца, ин тер ак ци је и не же-
ље не ре ак ци је код па ци је на та са га стро е зо фа гу сним ре флук сом, 
пеп тич ким ул ку сом, ин фла ма тор ним и ири та бил ним обо ље њи ма 
га стро ин те сти нал ног трак та, бо ле сти ти ре о ид не жле зде, ме та бо-
лич ким син дро мом, ди ја бе те сом, кон тра цеп ци јом, хор мон ском 
суп сти ту ци о ном те ра пи јом, ре у ма то ид ним ар три ти сом, осте о ар-
три ти сом, гих том, осте о по ро зом.

Кли нич ка фар ма ци ја у те ра пи ји ре спи ра тор них,  
ин фек тив них бо ле сти и бо ле сти ко же

Из ра да те ра пиј ског пла на. Ту ма че ње ла бо ра то риј ских па ра-
ме та ра. Пра ће ње ис хо да те ра пи је. Ад хе рен ца, ин тер ак ци је и не же-
ље не ре ак ци је код па ци је на та са брон хи јал ном аст мом, хро нич ном 
оп струк тив ном бо ле сти плу ћа, ин фек ци ја ма, дер ма ти ти сом, хер-
пе сом, псо ри ја зом, ак на ма и ало пе ци јом.

Ин тер ак ци је ле ко ва, ин ком па ти би ли је, не же ље не ре ак ци је 
ле ко ва, ве шти не ко му ни ка ци је, ад хе рен ца

Зна чај са ве то ва ња па ци је на та, ве шти не ко му ни ка ци је. По-
сле ди це од су ства или ни ског сте пе на ад хе рен це по здра вље 

па ци јен та. Мо де ли за про це ну ад хе рен це. Раз вој ад хе рен це (con-
cor dan ce). Фар ма ко ди на мич ке и фар ма ко ки не тич ке ин тер ак ци је. 
Ин тер ак ци је ле ко ва са ре зул та ти ма ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња. 
Па рен те рал на при ме на ле ко ва и ин ком па ти би ли је. Ис тра жи ва ње 
и про це на кли нич ког зна ча ја ин тер ак ци ја ле ко ва. По де ла, на чи ни 
пра ће ња и зна чај пра ће ња не же ље них деј ства ле ко ва (Фар ма ко ви-
ги лан ца). Уло га фар ма це у та у по бољ ша њу сте пе на ад хе рен це и 
пре вен ци ји не же ље них ис хо да ин тер ак ци ја и не же ље них ре ак ци ја 
ле ко ва.

Ис хо ди

На кон за вр ше не спе ци ја ли за ци је из кли нич ке фар ма ци је оче-
ку је се:

по зна ва ње са вре ме них при сту па фар ма ко те ра пи ји основ них 
ор ган ских по ре ме ћа ја;

по зна ва ње те ра пи је за сно ва не на до ка зи ма (evi den ce ba sed 
me di ci ne and phar macy  – EBM, EBP);

по зна ва ње и раз у ме ва ње ети о ло шких фак то ра и фак то ра ри-
зи ка од зна ча ја за раз вој бо ле сти/по ре ме ћа ја, из бор ле ка, пра ће ње 
те ра пи је,

по зна ва ње кли нич ки зна чај них ин тер ак ци ја ле ко ва;
по зна ва ње про фи ла не же ље них ефе ка та ле ка;
при ме на ле ко ва у спе ци фич ним по пу ла ци о ним гру па ма (де-

ца, ста ри, труд ни це, до ји ље,...);
при ме на ле ко ва код бо ле сни ка са по ре ме ћа јем ра да бу бре га 

и/или је тре;
при ме на прин ци па фар ма ко е ко но ми је у ци љу обез бе ђе ња ра-

ци о нал не те ра пи је;
по зна ва ње осно ва ме наџ мен та ле ко ва 
спро во ђе ње ра ци о нал не фар ма ко те ра пи је ко ри сте ћи по треб-

но, сте че но зна ње и ве шти не ко му ни ка ци је (усме не и пи сме не);
ин ди ви ду ал ни при ступ па ци јен ту на осно ву по зна ва ња фак-

то ра ко ји се од но се на лек, па ци јен та, бо лест/по ре ме ћај;
ко ри шће ње из во ра ин фор ма ци ја о ле ку;
пру жа ње са ве та па ци јен ту;
ор га ни за ци ја и спро во ђе ње оди та ква ли те та пру же не фар ма-

ко те ра пиј ске услу ге;
На кон успе шно за вр ше них мо ду ла, ура ђе ног и од бра њен 

спе ци ја ли стич ког ра да кан ди да ти сти чу зва ње СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА 
КЛИ НИЧ КЕ ФАР МА ЦИ ЈЕ.

2. Ме ди цин ска би о хе ми ја 
че ти ри го ди не 

(48 ме се ци)

Про ход ност има ју: ди пло ми ра ни фар ма це у ти-ме ди цин ски 
би о хе ми ча ри/ ма ги стри фар ма ци је-ме ди цин ски би о хе ми ча ри, ди-
пло ми ра ни фар ма це у ти/ма ги стри фар ма ци је.

Општи циљ специјализације:
Сти ца ње фун да мен тал них би о ло шких, би о хе миј ских и ме-

ди цин ских зна ња и раз ви ја ње спо соб но сти за при ме ну истих у 
обла сти ме ди цин ске би о хе ми је и кли нич ко-би о хе миј ске ла бо ра то-
риј ске ди јаг но сти ке при од го во ру на кли нич ке зах те ве у про це су 
ди јаг но сти ко ва ња обо ље ња и пла ни ра ња и пра ће ња те ра пиј ске об-
ра де па ци је на та. Спе ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе ми је мо ра би ти 
оспо со бљен за ор га ни за ци ју и ру ко во ђе ње ла бо ра то ри јом на свим 
ни во и ма здрав стве не за шти те, као и да бу де кон сул тант ле ка ру при 
ин тер пре та ци ји ла бо ра то риј ских ре зул та та, и то при из бо ру од го-
ва ра ју ћег ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња, оси гу ра њу да ана ли зе бу ду 
из ве де не на нај бо љи мо гу ћи на чин уз тач но под нет ла бо ра то риј-
ски из ве штај.

Специфични циљеви специјализације

Сти ца ње зна ња и ве шти на из обла сти ме ди цин ске (кли нич ке) 
би о хе ми је, ла бо ра то риј ске хе ма то ло ги је, ла бо ра то риј ске ен до кри-
но ло ги је, иму но ло ги је, ми кро би о ло ги је и ге не ти ке кроз по зна ва ње 
фун да мен тал них зна ња као и пре-ана ли тич ких ла бо ра то риј ских 
усло ва, ана ли тич ке фа зе ла бо ра то риј ског ра да са ева лу а ци јом ре-
зул та та и по ста на ли тич ке фа зе ла бо ра то риј ског ра да (са ин тер-
пре та ци јом ла бо ра то риј ских ре зул та та), ла бо ра то риј ским ме наџ-
мен том и оси гу ра њем ква ли те та ра да у кли нич ко-би о хе миј ским 
ла бо ра то ри ја ма.



Исход специјализације

По сле за вр ше не спе ци ја ли за ци је из ме ди цин ске би о хе ми је ће:
I. Овла да ти су штин ским зна њи ма из ме ди цин ске би о хе ми је
II. Зна ти при ме ну кли нич ко-хе миј ских про це ду ра у од но су на:
1. Ра но от кри ва ње обо ље ња и епи де ми о ло ги ју обо ље ња
2. Ди јаг но зу за ви сно од обо ље ња
3. Ди јаг но зу за ви сно од ор га на
4. Пра ће ње ви тал них функ ци ја
5. Пра ће ње од го во ра на те ра пи ју
6. Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ле ко ва у кр ви
7. Спе ци ја ли зо ва на ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња
8. При ме ну функ ци о нал них те сто ва
III. Зна ти прин ци пе и тех нич ко из во ђе ње ла бо ра то риј ских 

ме то да
IV. Зна ти ути ца је на са ку пља ње и чу ва ње узо ра ка у од но су на:
1. Ме сто и вре ме са ку пља ња узо ра ка, кон зер ви са ње, ути цај 

ис хра не, ле ко ва, по ло жа ја те ла итд.
2. Из бор и пра вил ну при ме ну ан ти ко а гу ла на са и на чин тран-

спор то ва ња
3. Бри гу о узор ци ма, иден ти фи ка ци ју, тран спорт, чу ва ње, 

ути цај тем пе ра ту ре, за мр за ва ње/од мр за ва ње.
V. Зна ти ме то до ло шку ева лу а ци ју ана ли тич ких ме то да у од-

но су на:
1. Пре ци зност и тач ност
2. Ре фе рент не ме то де и ста ти стич ко по ре ђе ње ме то да
3. Уну тра шњу кон тро лу ква ли те та и спо ља шњу про це ну ква-

ли те та
4. Ана ли тич ку спе ци фич ност и ана ли тич ку осе тљи вост
5. Ин тер фе ру ју ће фак то ре
VI. Зна ти ме ди цин ску ева лу а ци ју ла бо ра то риј ских те сто ва и 

ме то да на осно ву:
1. Про це не (пре по зна ва ње мо гу ћих ути ца ја по ре ђе њем са 

прет ход ним вред но сти ма, па то ло шког про фи ла ре зул та та, екс-
трем них вред но сти итд)

2. Ко ри шће ња ре фе рент них вред но сти (ути цај ста ро сти, по-
ла, на чи на жи во та, итд, као и вред но сти за од лу чи ва ње и гра нич-
них вред но сти)

3. Лон ги ту ди нал не ева лу а ци је то ка обо ље ња и пра ће ња те ра-
пи је; кри тич не раз ли ке

4. Пре по зна ва ња ком би на ци ја на ла за ко ји су ти пич ни за обо-
ље ња

5. Стра те ги је ис пи ти ва ња у од но су на по ста вље не кли нич ке 
зах те ве

6. Ла бо ра то риј ских из ве шта ја са ева лу а ци јом на ла за
7. Не за ви сног из во ђе ња ана ли за или су ге сти је за да ља ис пи-

ти ва ња
VII. Зна ти прин ци пе ор га ни за ци је ла бо ра то ри је и оси гу ра ња 

ква ли те та ра да на осно ву:
1. Ор га ни за ци је ла бо ра то риј ског ра да и ме наџ мен та ква ли те том
2. Про це не ква ли те та ме то да и до би је них по да та ка
3. По зна ва ња ла бо ра то риј ског ин фор ма ци о ног си сте ма
4. Еду ка ци је ла бо ра то риј ског осо бља
5. Обез бе ђи ва ња си гур ног ра да у ла бо ра то ри ји и за шти те 

осо бља
6. По зна ва ња за кон ских и етич ких на че ла ла бо ра то риј ског 

ра да
7. По зна ва ња прин ци па и зах те ва за акре ди та ци ју ла бо ра то-

ри је
VI II. Би ти оспо со бљен да прак ти ку је кон ти ну и ра ну ме ди-

цин ску еду ка ци ју (КМЕ)
1. из у ча ва њем и пра ће њем ли те ра ту ре
2. кон сул та ци ја ма са ко ле га ма
3. по се ћи ва њем на уч них и струч них са ста на ка
4. из ра дом на уч них и струч них ра до ва и са вла да ва њем из ла-

га ња истих
Остваривање програма:
I. Пу тем дво се ме страл не на ста ве кроз пред ме те:
 – Ме ди цин ска би о хе ми ја
 – Хе ма то ло ги ја
 – Ми кро би о ло ги ја
 – Ге не ти ка
 – Ла бо ра то риј ски ме наџ мент и до бра ла бо ра то риј ска прак са
 – Ла бо ра то риј ска ста ти сти ка

II. Оба вља њем оба ве зног тро го ди шњег ста жа у ла бо ра то ри-
ја ма у ре фе рент ним уста но ва ма под ру ко вод ством име но ва них 
мен то ра.

III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра до ва, 
уче шће у ра ди о ни ца ма, ре ша ва ње за да тих про бле ма, ана ли за слу ча-
је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и Ин тер не та, итд.

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког екс пе ри мен тал ног ра да

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 48 ме се ци

 те о риј ска 
на ста ва

спе ци ја ли стич ки 
стаж

из ра да 
ра да

Пред мет ча со ви ме се ци ме се ци
I  Те о риј ска на ста ва  – 9 ме се ци
Ме ди цин ска би о хе ми ја 150 ч
Хе ма то ло ги ја 50 ч
Ми кро би о ло ги ја 30 ч
Ге не ти ка 30 ч
Ла бо ра то риј ски ме наџ мент и до бра ла-
бо ра то риј ска прак са 20 ч

Ла бо ра то риј ска ста ти сти ка 30 ч
укуп но 310 ч
II  Спе ци ја ли стич ки стаж  – 35 ме се ци
Ме ди цин ска би о хе ми ја 20 м
Хе ма то ло ги ја 6 м
Ми кро би о ло ги ја 4 м
Ге не ти ка 2 м
Ла бо ра то риј ски ме наџ мент и до бра ла-
бо ра то риј ска прак са 2 м

Ла бо ра то риј ска ста ти сти ка 1
укуп но 35 м
III  Спе ци ја ли стич ки рад 4м

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

I. Те о риј ска на ста ва

У из во ђе њу те о риј ске на ста ве уче ство ва ће на став ни ци Фар-
ма це ут ског и Ме ди цин ског фа кул те та, као и при зна ти струч ња ци 
из прак се

Нео п ход на пред зна ња

За по ха ђа ње спе ци ја ли за ци је из ме ди цин ске би о хе ми је кан-
ди дат мо ра по се до ва ти основ на зна ња из сле де ћих обла сти:

1. Основ на зна ња из хе ми је:
 – Хо мо ге ни и хе те ро ге ни си сте ми, ди стри бу ци ја и ап сор бан-

ци ја у од но су на ана ли тич ке се па ра ци о не ме то де. Из у ча ва ње ато-
ма и мо ле ку ла, спе ци јал но у од но су на сте хи о ме три ју и изо топ ске 
хе миј ске аспек те.

 – По зна ва ње за ко на тер мо ди на ми ке и њи хо ва при ме на у ана-
ли зи и би о ло шким си сте ми ма. Ки не ти ка хе миј ских ре ак ци ја у од-
но су на ка та ли зо ва не ре ак ци је и ра ди о ак тив но раз ла га ње.

2. Основ на зна ња из би о хе ми је:
 – Мо ле ку лар на струк ту ра ор га ни зма; ме та бо ли зам, ен зи ми, 

ме та бо ли ти, мо ле ку лар на би о ло ги ја ге не ти ке, би о ло шки ма кро мо-
ле ку ли, ли пи ди, хор мо ни.

3. Основ на зна ња из ме ди ци не:
 – Ана то ми ја
 – Хи сто ло ги ја
 – Струк ту ра и функ ци ја ху ма ног ор га ни зма, за ко ни рас по де-

ле суп стан ци у ор га ни зму
 – Ху ма на фи зи о ло ги ја
 – Па то би о хе ми ја, па то фи зи о ло ги ја и па то ло ги ја
 – Фар ма ко ло ги ја (ток си ко ло ги ја)
 – Ми кро би о ло ги ја
 – Ге не ти ка (основ ни аспек ти)
4. Основ на зна ња из ста ти сти ке и би о ста ти сти ке

Ме ди цин ска би о хе ми ја – 150 ча со ва 

А. Метаболизам и поремећаји метаболизма

1. Угље ни хи дра ти: Ме та бо ли зам глу ко зе и ре гу ла ци ја; ме-
та бо ли зам и ре гу ла ци ја дру гих угље них хи дра та (нпр. га лак то за, 



лак то за, гли ко ген); Di a be tes mel li tus тип 1 и тип 2; дру га на след на 
и сте че на ме та бо лич ка обо ље ње (нпр. не под но шљи вост на лак то-
зу, га лак то зе ми ја, обо ље ња скла ди ште ња); Ке то ге не за.

2. Ли пи ди и ли по про те и ни: Ме та бо ли зам; На след ни и сте че-
ни по ре ме ћа ји; Обо ље ња скла ди ште ња; Хи пер хо ле сте ро ле ми ја; 
Хи по – и хи пер ли по про те и не ми ја; Ка рак те ри за ци ја кла сич ном ме-
то до ло ги јом; Апо ли по про те и ни; Ли по про те ин ска ли па за.

3. Про те и ни и ами но ки се ли не: Ме та бо ли зам; Зна чај ни про-
те и ни пла зме (ал бу мин, иму но гло бу ли ни, хап то гло бин, тран сфе-
рин, Ц-ре ак тив ни про те ин, итд.); Дис про те и не ми ја, мо но кло нал не 
ком по нен те; Про те и ни ко ји пра те ту мо ре; На след ни и сте че ни по-
ре ме ћа ји ме та бо ли зма ами но ки се ли на; Про те и ни у ури ну и про-
те и ну ри је.

4. Ну кле ин ске ки се ли не и пу ри ни: Ме та бо ли зам; Гихт; Дру-
ги на след ни и сте че ни по ре ме ћа ји у ме та бо ли зму пу ри на.

5. Пор фи ри ни и пиг мен ти хе ма: Ме та бо ли зам; Пор фи ри је
6. Би о ге ни ами ни: Ме та бо ли зам; Ка те хо ла ми ни, се ро то нин, и 

дру ги про из во ди раз град ње.
7. Во да и елек тро ли ти: Ме та бо ли зам; По ре ме ћа ји на три ју ма, 

ка ли ју ма и хло ри да; Еде ми и асци ти.
8. Аци до-ба зна рав но те жа и га со ви у кр ви: Аци до-ба зна рав-

но те жа и по ре ме ћа ји; Пу фер ски си сте ми (би кар бо нат, фос фат, 
про те и ни); Hen der son-Has sel bal cho va јед на чи на; Аци до за и ал ка-
ло за; Си сте ми бу бре жне ре гу ла ци је; Плућ на из ме на га со ва; Ме та-
бо ли зам ки се о ни ка.

9. Ме та бо ли зам гво жђа
10. Ви та ми ни и еле мен ти у тра гу
11. Иму ни си стем: Функ ци о ни са ње ху мо рал ног и це лу лар ног 

имун ског си сте ма и њи хо ва ре гу ла ци ја; ци то ки ни; ин фла ма ци ја; 
про те и ни акут не фа зе; По вр шин ски ан ти ге ни; На след на и сте че на 
обо ље ња; Де фи ци јен ци ја и пре ко мер но ства ра ње иму но гло бу ли-
на; Мо но кло нал не и по ли кло нал не иму но па ти је; Ве ли ки хи сто-
ком па ти бил ни ком плекс; Ауто и му на обо ље ња, алер ги је; Фак то ри 
ком пле мен та.

12. Ен зи ми: Ин дук ци ја, син те за и ели ми на ци ја; Ен зим ски 
про фи ли код раз ли чи тих обо ље ња и у те ле сним ком парт мен ти ма; 
Изо ен зи ми; Ди јаг но стич ки зна чај.

13. Це ре бро спи нал на теч ност ( CSF): Ства ра ње CSF и цир-
ку ла ци ја; Са став CSF у по ре ђе њу на се рум; На след ни и сте че ни 
по ре ме ћа ји хо ме о ста зе CSF.

14. Дру ге те ле сне теч но сти
15. Ди ге стив ни тракт: Ди ге стив ни ен зи ми у раз ли чи тим де-

ло ви ма ди ге стив ног си сте ма, укљу чу ју ћи ег зо кри не функ ци је је-
тре и пан кре а са; Из лу чи ва ње хло ро во до нич не ки се ли не, би кар-
бо на та и жу чи; Из лу чи ва ње теч но сти и елек тро ли та; Ап сорп ци ја; 
Га стро ин те сти нал ни хор мо ни; На след ни и сте че ни по ре ме ћа ји 
ди ге стив ног трак та; Ма лап сорп ци ја укљу чу ју ћи ма лап сорп ци ју 
ви та ми на;

16. Ег зо кри на функ ци ја пан кре а са: Акут ни пан кре а ти тис; 
Хро нич ни пан кре а ти тис.

17. Је тра и би ли јар ни тракт: Фи зи о ло ги ја, нор мал на и по ре-
ме ће на функ ци ја је тре; Ме та бо ли зам; Син те за; Би о тран сфор ма-
ци ја; Из лу чи ва ње; Ен те ро хе па тич на цир ку ла ци ја; Ме та бо ли зам 
би ли ру би на и жуч них ки се ли на; Хе па ти тис, ци ро за, хо ле ста за, 
не кро за.

18. Бу бре зи и ури нар ни тракт: Фи зи о ло ги ја; Нор мал на и по-
ре ме ће на бу бре жна функ ци ја; Из лу чи ва ње суп стан ци у пла зму и 
урин; Бр зи на гло ме ру лар не фил тра ци је и кли ренс; Ак тив ност и 
ефе кат ди у ре ти ка; Кли ренс сло бод не во де; Про те и ну ри ја; Акут на 
и хро нич на бу бре жна ин су фи ци јен ци ја, не фри тис, не фрот ски син-
дром.

19. Ср це и цир ку ла тор ни си стем: Нор мал на и по ре ме ће на 
цир ку ла ци ја; Ин фаркт ми о кар да и шок; Ен зим ски про фил и про те-
и ни као мар ке ри; Рав но те жа теч но сти; Хи пер тен зи ја; Ср ча на ин-
су фи ци јен ци ја, мар ке ри кр ви.

20. Ске лет ни и ло ко мо тор ни си стем: Функ ци ја и ме та бо ли-
зам ми ши ћа, ко сти, хр ска ви ца, си но ви јал на и ко нек тив на тки ва; 
На след ни и сте че ни по ре ме ћа ји; Ме та бо ли зам кал ци ју ма и фос фа-
та, Ви та мин Д, ко ла ген и про те о по ли са ха рид ни ме та бо ли зам.

21. Ен до кри ни си стем: Фи зи о ло ги ја, би о син те за и ка та бо ли-
зам хор мо на; Хор мон ска ре гу ла ци ја, тран спорт хор мо на и си сте ми 
ре цеп то ра; Функ ци о нал ни по ре ме ћа ји ти ре о и дее, па ра ти ре о ид них 
жле зда, ко ре и ср жи над бу бре га, ен до кри ног де ла пан кре а са, го на-
да, пла цен те и си сте ма хи по фи за/хи по та ла мус.

22. Труд но ћа и пе ри на тал на ана ли за: Ана ли за хор мо на; in vi
tro фер ти ли за ци ја; Мо ле ку лар на би о ло ги ја на след них по ре ме ћа ја; 
На след на ме та бо лич ка обо ље ња.

23. Пра ће ње ни воа ле ко ва: Фар ма ко ки не ти ка, фар ма ко ди на-
ми ка и би о ра спо ло жи вост ле ко ва, фар ма ко ге не ти ка; Те ра пе ут ски 
оп сег; Ин ди ви ду ал но од ре ђи ва ње ве ћи не зна чај них ле ко ва: ди гок-
син, те о фи лин, ан ти кон вул зи ви, иму но су пре си ви.

24. Пре на тал на ди јаг но за уро ђе них гре ша ка ме та бо ли зма; 
Он ко ге ни.

Б. Клиничка процена лабораторијских анализа

1. Ре фе рент ни ин тер ва ли и би о ло шка ва ри ја бил ност
 – Ге нет ски ути ца ји, ути ца ји око ли не, ста ро сти, по ла, ис хра-

не, го ди шњих до ба и до ба да на, ути ца ји те ра пе ут ских аге на са
2. Ди јаг но стич ка стра те ги ја и ана ли тич ки ци ље ви у при ме ни 

кли нич ко-хе миј ских те сто ва.

В. Аналитички принципи и технике (специјализант мора
да познаје аналитичке и физичкохемијске принципе следећих

лабораторијских техника)

1. Оп ште тех ни ке: екс трак ци ја; из бор пу фе ра; ди ја ли за; кон-
цен тро ва ње; исо ља ва ње; ул тра фил тра ци ја; ка ли бра ци о не тех ни ке

2. Тех ни ке се па ра ци је (га сна и теч на хро мо то гра фи ја, елек-
тро фо ре за-це лу ло за аце тат, ага ро за и акри ла мид; иму но фи ка ци ја)

3. Стан дард не ана ли тич ке тех ни ке као што су ти три ме три ја 
и осмо ме три ја

4. Фо то ме те риј ске ме то де: спек тро фо то ме три ја (UV, ви дљи-
ва); атом ска ап сорп ци ја, тур би ди ме три ја, не фе ло ме три ја, спек тро-
флу о ри ме три ја, пла ме на еми си о на спек тро ме три ја, итд.

5. Спек тро ме триј ске ме то де: ма се на спек тро ме три ја, ну кле-
ар на маг нет на ре зо нан ца, ин фра-цр ве на спек тро ме три ја

6. Елек тро хе миј ске тех ни ке: јон-се лек тив не елек тро де
7. Тех ни ке за ана ли зу про те и на и дру ге мо ле ку лар не се па ра-

ци о не тех ни ке: еке тро фо ре за, хро ма то гра фи ја, ул тра цен три у фу ги-
ра ње

8. Тех ни ке за ана ли зу ну кле ин ских ки се ли на: ам пли фи ка-
ци ја, ис пи ти ва ње му та ци ја и екс пре си је ге на; прин ци пи и мето-
деDNK и RNK изо ла ци је; PCR

9. Иму но хе миј ске тех ни ке: иму но хе миј ска ана ли за про те и на 
(иму но е лек тро фо ре за, иму но фик са ци ја, иму но не фе ло ме три ја и 
тур би ди ме три ја); иму но ло шке и дру ге тех ни ке ко је ко ри сте раз ли-
чи те обе ле жи ва че; хо мо ге на и не хо мо ге на иму но о дре ђи ва ња; ен-
зим ско иму но о дре ђи ва ње;

10. Тех ни ке ко је ко ри сте ра ди о ак тив не изо то пе: фи зич ки 
прин ци пи ста бил них и ра ди о ак тив них изо то па; тех ни ке де тек ци је 
ра ди ак тив но сти-бро ја чи; је ди ни це ра ди о ак тив но сти; кон цепт фи-
зич ког и би о ло шког по лу вре ме на-жи во та; ла бо ра то риј ски ха зард, 
за кон ска ре гу ла ти ва чу ва ња и од ла га ња ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла.

11. Ен зим ска ана ли за и ме то де од ре ђи ва ња суп стра та: ме то-
де ме ре ња ен зи ма и изо ен зи ма (ста тич ки и ки не тич ки по сту пак); 
стан дар ди за ци ја и оп ти ми за ци ја ме то да; ста бил ност ен зи ма; имо-
би ли о зо ва на ен зим ска од ре ђи ва ња.

12. По зна ва ње ана ли тич ких ин стру ме на та и прин ци па ева лу-
а ци је опре ме

13. По зна ва ње елек трон ске об ра де по да та ка

Хе ма то ло ги ја – 50 ча со ва 

А. Основна хематологија

Оп шта мор фо ло ги ја крв них ће ли ја у пе ри фер ној кр ви, бро-
ја ње ће ли ја

1. Ауто ма ти за ци ја у хе ма то ло ги ји
Од ре ђи ва ње бро ја ле у ко ци та, ери тро ци та и тром бо ци та у 

кр ви на хе ма то ло шком бро ја чу, ма ну ел но од ре ђи ва ње ле у ко ци та 
и тром бо ци та, из ра чу на ва ње ап со лут них вред но сти, кон цен тра-
ци ја хе мо гло би на, ери тро цит ни ин дек си; прин ци пи 3 – diff и 5 – 
diffтехнологије хе ма то ло шких бро ја ча, од ре ђи ва ње ле у ко ци тар не 
фор му ле 3 – и 5 – diff тех но ло ги јом, кри те ри ју ми за ми кро скоп-
ску ева лу а ци ју раз ма за пе ри фер не кр ви; ре фе рент ни ин тер ва ли 
за хе ма то ло шке па ра ме тре, кон тро ла ква ли те та на хе ма то ло шким 
бро ја чи ма и Bull-ова ана ли за; ма ну ел но и ауто мат ско од ре ђи ва ње 



бро ја ре ти ку ло ци та; ин тер пре та ци ја ре зул та та ауто мат ског и ма-
ну ел ног од ре ђи ва ња бро ја и мор фо ло ги је крв них ће ли ја, пре по ру-
че ни по ступ ци об ра де аб нор мал ног узор ка и из да ва ње ре зул та та, 
ко ре ла ци ја ре зул та та са раз ма зом пе ри фер не кр ви и кли нич ком 
сли ком.

2. Ана ли за раз ма за пе ри фер не кр ви
Из ра да раз ма за пе ри фер не кр ви, стан дард на и спе ци јал на 

бо је ња крв ног раз ма за, ми кро скоп ска ева лу а ци ја нор мал ног и аб-
нор мал ног крв ног раз ма за (мор фо ло ги ја ери тро ци та, ле у ко ци та и 
тром бо ци та), ар те фак ти у ана ли зи мор фо ло ги је ле у ко ци та, ери-
тро ци та и тром бо ци та, ин тер пре та ци ја ре зул та та у ко ре ла ци ји са 
ре зул та ти ма на хе ма то ло шком бро ја чу.

Б. Специјализовани лабораторијски тестови у хематологији
са основама имунохематологије

Мор фо ло ги ја крв них ће ли ја у кост ној ср жи и хе ма то по е за, 
ма ту ра ци ја ери тро ци та, ле у ко ци та и тром бо ци та у кост ној ср жи, 
ци то ки ни као ре гу ла тор ни фак то ри ери тро по е зе, ис пи ти ва ње ка-
рак те ри сти ка и аб нор мал но сти крв них ће ли ја flow-ци то ме три јом, 
ти пи за ци ја Т и Б лим фо ци та, тром бо цит на ан ти те ла, ти пи за ци ја 
ле у ко цит них и ткив них ан ти ге на, ис пи ти ва ње ће лиј ских мар ке ра 
при ме ном мо но клон ских ан ти те ла, иму но флу о ре сцент не ме то де.

1. По ре ме ћа ји ле у ко ци та
Мор фо ло шка, ци то хе миј ска, иму но ци то хе миј ска, мо ле ку лар-

на и ци то ге нет ска ис пи ти ва ња у ди фе рен ци јал ној ди јаг но зи акут-
них и хро нич них ле у ке ми ја, лим фо ма, ми је ло про ли фе ра тив них 
и ми је ло ди спла стич них обо ље ња. Ру тин ска flow-ци то ме триј ска 
ева лу а ци ја ле у ко ци та (по вр шин ски и ин тра це лу лар ни мар ке ри), 
прин ци пи flow-ци то ме триј ске ана ли зе суб кла са лим фо ци та, ин-
тер пре та ци ја ре зул та та flow-ци то ме три је у ко ре ла ци ји са ци то хе-
миј ским и иму но ци то хе миј ским ис пи ти ва њи ма.

2. По ре ме ћа ји ери тро ци та
Па то фи зи о ло ги ја и ка рак те ри стич ни ла бо ра то риј ски на ла зи 

у нор мо цит ној, ми кро цит ној и ма кро цит ној ане ми ји, ме та бо ли зам 
гво жђа и ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ста ту са гво жђа у ор га ни зму, 
не до ста так Б12 и фол не ки се ли не, син те за и раз град ња хе мо гло би-
на, елек тро фо ре за хе мо гло би на, хе мо гло бин С, хе мо гло би но па ти је 
и та ла се ми је, flow-ци то ме триј ска ана ли за фе тал ног хе мо гло би на, 
па то фи зи о ло ги ја и ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка у ин тра ва ску лар-
ној и екс тра ва ску лар ној хе мо ли зи, ен зи ми у ери тро ци ти ма, на-
след на сфе ро ци то за, пор фи ри је, хе мо хро ма то за.

3. По ре ме ћа ји тром бо ци та
Па то фи зи о ло ги ја тром бо ци то пе ни је и тром бо ци то зе у ре ак-

тив ним и ма лиг ним про це си ма, иму на тром бо ци то пе ни ја и тром-
бо тич ка тром бо ци то пе ниј ска пур пу ра, уло га тром бо ци та у кр ва-
ре њу и тром бо зи, кли нич ки зна чај и оп шти прин ци ри ис пи ти ва ња 
функ ци је тром бо ци та, па то фи зи о ло ги ја на след них и сте че них по-
ре ме ћа ја функ ци је тром бо ци та, агре га ци ја тром бо ци та и осло ба-
ђа ње се ро то ни на, ла бо ра то риј ски те сто ви код раз ли чи тих ти по ва 
вон Wi lenb brad-ове бо ле сти, по ре ме ћа ји функ ци је тром бо ци та, 
ан ти тром бо цит на те ра пи ја, ис пи ти ва ње тром бо цит них ан ти те ла 
flow-ци то ме три јом.

В. Општа хемостаза

Мо ле ку лар не осно ве ко а гу ла ци је кр ви, про цес ко а гу ла ци је 
кр ви (спо ља шњи, уну тра шњи и за јед нич ки пут), уло га ви та ми на 
К, ре гу ла ци ја ко а гу ла ци је, ин хи би то ри ко а гу ла ци је и па то ло шки 
ин хи би то ри ко а гу ла ци је, фи бри но ли за и ин хи би то ри фи бри но-
ли зе, по ре ме ћа ји хе мо ста зе, па то фи зи о ло ги ја ар те риј ске и вен ске 
тром бо зе, стан дард не про це ду ре узор ко ва ња кр ви у хе мо ста зи, 
ути цај на чи на узор ко ва ња и хе ма то кри та на ан ти ко а гу ла ци ју узор-
ка за те сто ве хе мо ста зе, вр сте гре ша ка, оп шти прин ци пи сцре е-
нинг ко а гу ла ци о них те сто ва (ПТ, аПТТ, фи бри но ген, ТТ) и те сто-
ви дру ге ли ни је, ди јаг но стич ки те сто ви за от кри ва ње кр ва ре ња и 
тром бо зе, DIK.

Г. Специјализовани лабораторијски тестови у хемостази

Ауто ма ти за ци ја у ла бо ра то ри ја ма за хе мо ста зу  – ко а гу ло ме-
три. Ди јаг но стич ки ал го рит ми у ис пи ти ва њу по ре ме ћа ја хе мо-
ста зе, ис пи ти ва ње фак то ра ко а гу ла ци је, ла бо ра то риј ски те сто ви 
за иден ти фи ка ци ју лу пус ан ти ко а гу лан са и ан ти фос фо ли пид них 

ан ти те ла, ути цај цир ку ли шу ћих ан ти ко а гу ла на са и ин хи би то ра 
тром би на на ко а гу ла ци о не те сто ве, прин ци пи мо ле ку лар не ана ли-
зе FV Le i den, про тром би на Г20210А, и ме ти лен-те тра хи дро-фо-
лат-ре дук та зе ( MTHFR), прин ци пи функ ци о нал них и ан ти ген ских 
те сто ва за од ре ђи ва ње про те и на из ан ти ко а гу лант ног и фи бри но-
ли тич ког си сте ма, те сто ви за ис пи ти ва ње хи пер ко а гу ла бил но сти, 
пра ће ње ефе ка та ан ти ко а гу лант не те ра пи је, те ра пи је хе па ри ном и 
фи бри но ли тич ке те ра пи је, ре зи стен ци ја на хе па рин и хе па ри ном 
иза зва на тром бо ци то пе ни ја, ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка хе мо фи-
ли ја, ис пи ти ва ње тром бо фи ли ја. Кон тро ла ква ли те та у хе мо ста зи.

Д. Основи трансфузиологије

Са ку пља ње кр ви, чу ва ње кр ви и крв них де ри ва та за тран-
сфу зи ју, при пре ма крв них де ри ва та, ор га ни за ци ја да ва ња кр ви и 
крв них де ри ва та, ти по ви крв них гру па, АБО и Rh си стем, аглу-
ти но ген Д, тром бо цит на и гра ну ло цит на ан ти те ла (ало ан ти те ла, 
ауто ан ти те ла и исо ан ти те ла, ле ко ви ма иза зва на ан ти те ла), вр сте 
крв них де ри ва та и ин ди ка ци је за њи хо ву при ме ну, ком пли ка ци је 
при тран сфу зи ји, ети о ло ги ја и по сту пак код пост тран сфу зи о них 
ре ак ци ја, при ме на пла зма фе ре зе.

Ми кро би о ло ги ја – 30 ча со ва = 5 ЕСПБ

1. Основ ни ла бо ар то риј ске ди јаг но сти ке бак те риј ских ин-
фек ци ја (кла сич не ме то де – кул ти ви са ње и иден ти фи ка ци ја узроч-
ни ка ин фек ци је, иму но ло шки те сто ви и де тек ци ја бак те риј ског ге-
но ма при ме ном ме то да мо ле ку лар не би о ло ги је).

2. Узроч ни ци бак те риј ских ре спи ра тор них ин фек ци ја (Strep-
to coc cus pyoge nes, Strep to coc cus pne u mo ni ae, Ha e mop hi lus in flu-
en zae, Myco bac te ri um tu ber cu lo sis и др.). Епи де ми о ло ги ја, ла бо-
ра то риј ска ди јаг но за и пре вен ци ја бак те риј ских ре спи ра тор них 
ин фек ци ја. 

3. Бак те риј ске ин фек ци је ди ге стив ног трак та  – ка рак те ри сти-
ке узроч ни ка и њи хо ва иден ти фи ка ци ја: га стри тис и He li co bac ter 
pylo ri ин фек ци ја; бак те риј ски ен те ро ко ли ти си (Sal mo nel la spp., 
Shi gel la spp., Campylo bac ter spp. и др.). 

4. Бак те риј ске ин фек ци је уро ге ни тал ног трак та  – ка рак те ри-
сти ке узроч ни ка и њи хо ва ла бо ра то риј ска иден ти фи ка ци ја (E.co li, 
Pro te us spp., Kleb si el la spp. и др.). 

5. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за ин фек ци ја ко је се пре но се сек су-
ал ним кон так том (го но ре ја и си фи лис). 

6. Ла бо ра то риј ска ди јаг но за ин фек ци ја иза зва них ми ко пла-
зма ма и хла ми ди ја ма. 

7. Ети о ло ги ја и ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка бак те риј ских 
ме нин ги ти са.

8. Си стем ске бак те риј ске ин фек ци је (ен до кар ди тис и сеп са) 
 – нај че шћи узроч ни ци и њи хо ва ла бо ра то риј ска иден ти фи ка ци ја.

9. Основ ни прин ци пи ви ру со ло шке ди јаг но сти ке. Ла бо ра то-
риј ска ди јаг но сти ка ви ру сних хе па ти ти са. Ви ру со ло шка ди јаг но-
сти ка HIV ин фек ци је.

10. Основ не ла бо ра то риј ске ди јаг но стич ке ме то де у ми ко-
ло ги ји и па ра зи то ло ги ји (кла сич не, иму но ло шке и мо ле ку лар не 
ме то де). Основ ни прин ци пи ла бо ра то риј ске ди јаг но зе гљи ва и 
па ра зи та узроч ни ка обо ље ња ко же, слу зо ко жа, ди ге стив ног и уро-
ге ни тал ног трак та. Основ ни прин ци пи ла бо ра то риј ске ди јаг но зе 
гљи ва узроч ни ка ин ван зив них ин фек ци ја и па ра зи та узроч ни ка 
обо ље ња кр ви и тки ва. 

Ге не ти ка – 30 ча со ва 

1. Ци то ге не ти ка
2. Мо ле ку лар на ге не ти ка
3. Ре про дук тив на ме ди ци на: ана ли за спер ме; in vi tro фер ти-

ли за ци ја

Ла бо ра то риј ски ме наџ мент и оси гу ра ње ква ли те та – 50 ча со ва 

1. Ла бо ра то риј ска ор га ни за ци ја и ме наџ мент ква ли те том: 
ор га ни за ци ја кли нич ко-би о хе миј ске ла бо ра то ри је, укљу чу ју ћи 
ру тин ски и хит ну ла бо ра то ри ју; из бор рад них про це ду ра, пла ни-
ра ње у ла бо ра то ри ји, из бор опре ме и ме то да, по зна ва ње „cost be-
ne fit” ана ли зе, це на ко шта ња те ста; ре а ген си и апа ра ти, из бор, из-
во ри снаб де ва ња, тех ни ке про це не ква ли те та опре ме и ре а ге на са; 



го ди шњи пла но ви по тре ба ла бо ра то ри је; из ве шта ва ње о оби му 
по сла.

2. Про це на ква ли те та у ла бо ра то ри ји; Уво ђе ње кон тро ле ква-
ли те та ра да, пра ће ње и про це на из во ђе ња исте;

3. По бољ ша ње про дук тив но сти и ефи ка сно сти у ла бо ра то ри ји.
4. Упра вља ње ла бо ра то риј ском тех но ло ги јом.
5. При ме на стан дар да и нор ма ти ва у ла бо ра то ри ји.
6. Спро во ђе ње за шти те на ра ду у ла бо ра то ри ји од хе миј ских, 

фи зич ких и би о ло шких ха зар да.
7. Упра вља ње по да ци ма: ме ди цин ска ин фор ма ти ка, про сле-

ђи ва ње по да та ка, те ле ко му ни ка ци је, пре зен та ци ја и ру ко ва ње ла-
бо ра то риј ским по да ци ма (из бор је ди ни ца, из глед и са др жај из ве-
шта ја).

8. Еду ка ци ја ла бо ра то риј ског осо бља и пи са ње и одр жа ва ње 
про це ду ра си сте ма ква ли те та.

9. При ме на за кон ске и етич ке ре гу ла ти ве: спро во ђе ње у ла-
бо ра то ри ји, етич ки аспек ти и кон вен ци је при из ра ди, ин тер пре-
та ци ји, из ве шта ва њу и ко ри шће њу ме ди цин ско-ла бо ра то риј ских 
по да та ка.

10. По зна ва ње ISO стан дар да и прин ци па: се ри ја ISO 9000; 
ISO 17025; ISO 15189;

11. Акре ди та ци ја ла бо ра то ри је: уво ђе ње у ла бо ра то ри ју, одр-
жа ва ње си сте ма ме наџ мен та ква ли те том.

Ла бо ра то риј ска ста ти сти ка – 30 ча со ва

1. Ева лу а ци ја ана ли тич ких ме то да. Од ре ђи ва ње не пре ци зно-
сти. Од ре ђи ва ње не тач но сти. Ли мит де тек ци је. Ли не ар ност. Про-
це на ин тер фе рен ци ја. По ре ђе ње ме то да. Ме то да стан дард ног до-
дат ка. 

2. Ци ље ви ана ли тич ког ква ли те та. Мер на не си гур ност. 
3. Ре фе рент ни ин тер ва ли. Ста ти стич ка ана ли за ре фе рент них 

вред но сти. 
4. Ди јаг но стич ка ефи ка сност. Ди јаг но стич ка осе тљи вост, 

спе ци фич ност и пре дик тив не вред но сти. Оддс од нос. Li ke li hood 
od nos. ROC кри ва. 

Оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли те та. Основ не опе ра-
ци је у ста ти стич ком си сте му ква ли те та. Кон трол на пра ви ла. 

5. Спо ља шња кон тро ла ква ли те та.
6. Екс пе ри мен тал ни ди зајн. Пот пу но ран до ми зи ра ни ди зајн. 

Ран до ми зи ра ни блок ди зајн. Фак тор ски ди зајн. 
7. Мул ти ва ри јант на ана ли за ва ри јан се. Ана ли за ко ва ри јан се. 

Мул ти пла ре гре си ја.
8. Ко ри шће ње ста ти стич ког па ке та у из ра ди при ме ра из ла бо-

ра то риј ске прак се.

II. Спе ци ја ли стич ки стаж – 35 ме се ци

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба вља у ла бо ра то ри ја ма у ре фе-
рент ним уста но ва ма под ру ко вод ством име но ва них мен то ра, а у 
са рад њи са кли нич ким ти мо ви ма и дру гим кон так ти ма са ко ри-
сни ци ма ла бо ра то риј ских услу га, уче ство ва њем на кли нич ким се-
ми на ри ма и ди ску си ја ма о кли нич ким слу ча је ви ма.

Ме ди цин ска би о хе ми ја – 20 ме се ци 

А. Апарати и инструменти

Спе ци ја ли зант мо ра да овла да ра дом и при ме ном сле де ћих 
апа ра та по ка те го ри ја ма ва жно сти А, Б или В: А  – оба ве зно за све 
спе ци ја ли зан те, Б и В  – из бор ни са др жа ји пре ма зах те ву кан ди да-
та и уста но ве из ко је до ла зи

1. Ауто мат ске пи пе те и пи пе то ри (А)
2. Оп шта ла бо ра то риј ска опре ма: цен три фу ге, во де на ку па ти-

ла, ва ге, ми кро ско пи, pH ме три (А)
3. Апа ра ти за при пре му во де; де јо ни за то ри, ре верз на осмо за; 

ме то де за про ве ру ква ли те та во де (А)
4. Спек тро фо то ме три, ре флек тро ме три и не фе ло ме три (А)
5. Флем фо то ме три (еми си о на и атом ска ап сорп ци ја (А)
6. Јон се лек тив ни ана ли за то ри: елек тро ли ти и дру ге при ме не (А)
7. Га сни ана ли за то ри (А)
8. Апа ра ти за елек тро фо ре зу и ден зи то ме три (А)
9. Ауто мат ски и се ми-ауто мат ски ана ли за то ри за кли нич ку 

хе ми ју, хе ма то ло ги ју, хе мо ста зу и раз ли чи те иму но ло шке тех ни ке 

(нпр. Хе ми лу ми ни сцен ци ја, флу о ре сцент на по ла ри за ци ја итд.), 
ти па: дис крет ни, цен три фу гал ни, рад ном ac cess и batch; са ка се та-
ма и филм ана ли за то ри (А).

10. PCR ци кле ри и дру ге ам пли фи ка ци о не тех ни ке (А)
11. Осмо ме три (А)
12. Флу о ро ме три (А)
13. HPLC (А)
14. Ма ли апа ра ти за дис ло ци ра не ла бо ра то ри је и „po int-of-ca-

re” ис пи ти ва ња (А)
15. Га сни хро ма то гра фи (Б)
16. Сцин ти ла ци о ни бро ја чи (Б)
17. Ин фра-цр ве ни спек тро ме тар (Б)
18. Апа ра ту ра за изо е лек трич но фо ку си ра ње (Б)
19. Ул тра цен три фу ге (В)
20. Ма се ни спек тро ме тар (В)
21. Би о сен зо ри (В)
22. Flow-ци то ме три (В)
23. Ами но-ана ли за то ри (В)
24. Елек трон ска спин ре зо нан ца (В)
25. Ну кле ар на маг нет на ре зо нан ца (В)

Б. Знања и вештине у области медицинске биохемије
– аналитичке методе

Про грам се ре а ли зу је у здрав стве ним ла бо ра то ри ја ма од го ва-
ра ју ћег ни воа  – зна чај ност ре а ли за ци је озна че на је сте пе ном А, Б 
или В: А  – оба ве зно за све спе ци ја ли зан те, Б и В  – из бор ни са др-
жа ји пре ма зах те ву кан ди да та и уста но ве из ко је до ла зи

Diabetes mellitus
Глу ко за, HbA1c, фрук то за мин (А), C-пеп тид (Б), глу ка гон и 

со ма то ста тин (В), Ке то ни у кр ви и ури ну (А)
Липиди и липопротеини
Хо ле сте рол, три гли це ри ди, HDL-хо ле сте рол, LDL-хо ле сте-

рол, апо ли по про те ин А и Б, апо Е и ре цеп то ри (А), Ли по про те ин 
(а), лец ти тин: хо ле сте рол ацил тран сфе ра за (LCAT) (Б), Елек тро-
фо ре за ли по про те и на (В)

Протеини и аминокиселине
Укуп ни про те и ни у се ру му и ури ну, ал бу мин, елек тро фо ре-

за; мо но клон ске га ма па ти је; иму но глу бу ли ни (IgG, IgA, IgM),ком-
пле мент, ури нар ни ми кро ал бу мин, C-ре ак тив ни про те ин (А), 
Спе ци фич ни про те и ни: про ста та спе ци фич ни ан ти ген (PSA), кар-
ци но ем бри о ге ни ан ти ген (CEA), ал фа-фе то про те ин (AFP), хо ри-
о ни го на до тро пин (CG) (А), Ал фа-1-ан ти трип син; фи бри но ген; 
кри о гло бу ли ни; хап то гло бин; тран сфе рин; иму но гло бу лин IgE, 
алер ген спе ци фич ни IgE, хе па ти тис А, Б и Ц се ро ло ги ја (Б), Хе-
мо по ек син; бе та-2-ми кро гло бу лин, иму но гло бу лин IgD; цир ку ли-
шу ћи иму ни ком плек си (В), Скри нинг ами но ки се ли на: хро ма то-
гра фи ја; ци сте ин/ци стин; хо мо ци сте ин; фе ни ла ла ни он/ти ро зин, 
(PKU) (В); Хи дрок си про лин; ами но а ци де ми ја ра чва стих ами но ки-
се ли на (В)

Нуклеинске киселине и пурини
Мо краћ на ки се ли на; Пор фи ри ни и пиг мен ти хе ма. Пор фи ри-

ни (ква ли та тив но) (А), Пор фи ри ни (кван ти та тив но); пор фо би ли-
но ген; дел та-ами но ле ву лин ска ки се ли на (Б).

Биогени амини
Ме та не фри ни, ка те хо ла ми ни, VMA (А)
Вода и електролити
Елек тро ли ти: на три јум, ка ли јум, хло рид, би кар бо нат, укуп-

ни и јо ни зо ва ни кал ци јум, фос фор (нео р ган ски), маг не зи јум (А), 
Осмо ла ли тет (А); Ме ре ње ин тра ће лиј ских елек тро ли та (В)

Ацидобазнарегулација
Па ра ме три аци до-ба зне ре гу ла ци је (А): га со ви у кр ви и pH; 

кар бок си хе мо гло бин ( CO), MetHb, за си ће ње О2 (А); Лак тат (А)
Гвожђе и хемоглобин
Гво жђе у се ру му, ка па ци тет ве зи ва ња, за си ће ње гво жђем, 

тран сфе рин, фе ри тин (А); Хе мо гло би ни: сул фхе мо гло бин, тех ни-
ке раз два ја ња хе мо гло би на, мо ле ку лар на ди јаг но за (А)

Витамини и елементи у трагу
Б12, фо лат, Schil lin gov тест (А); Аскор бин ска ки се ли на (Б); 

Пи ри док син (Б6), ви та мин А, ка ро тен, ви та мин К (Б); Ба кар, цинк 
(Б); Хо ле кал ци фе рол /вит. Д и ме та бо ли ти (В)

Имуни систем
Иму но гло бу лин i IgA, IgG, IgM (A); Ben ce-Jo nes про-

те и ну ри ја, кри о гло бу ли ни (А); Иму но гло бу лин IgD, IgE, 



алер ген спе ци фич ни IgE, RAST ис пи ти ва ње (Б); CD4/CD8 ће ли-
је (Б); Си стем ком пле мен та (Б); HLA си стем (В); Кван ти фи ка ци ја 
IgGподгрупа (В); Мо но клон ска ан ти те ла (А)

Ензими
Ал кал на фос фа та за, ами ла за, кре а тин ки на за, га ма-глу та мил-

тран сфе ра за, лак тат де хи дро ге на за, ли па за, про тром бин (вре ме ко-
а гу ла ци је), ами но тран сфе ра зе (ALT и AST) (А); Аце тил хо ли не сте-
ра за; ан ги о тен зин кон вер тинг ен зим ( ACE); псе у до хо ли не сте ра за; 
5,-ну кле о ти да за; глу ко за-6-фос фат де хи дро ге на за; и дру ги ери тро-
цит ни ен зи ми; CK изо фор ме; иму но ре ак тив ни трип си но ген; хи-
мо три пи син; изо ен зи ми ами ла зе; мак то а ми ла за; изо ен зи ми (LDK, 
CK, ALP) (Б); Ал до ла за; Хек со за ми ни да за (Tay Sachs); сфин го ми-
је ла за (Ni e mann Pick); Фе но ти пи за ци ја псе у до хо ли не сте ра зе; пи-
ру ват ки на за, итд. (В)

Ликвор
Глу ко за, про те ин, оли го кло нал не тра ке, спе ци фич ни иму но-

гло бу ли ни, ен зи ми, IgG/ ал бу мин од нос (А)
Гастроинтестинални тракт и панкреас
Пан кре а сни ен зи ми (ами ла за, ли па за) (А); Иму но ре ак тив ни 

трип син (Б); Га стро ин те сти нал ни хор мо ни (Б); Ана ли за фе це са 
(Б); Кар ци но ем бри о ге ни ан ти ген (Б); Ана ли за же лу дач них са др-
жа ја (В); Пи ру ват (А)

Јетра
Би ли ру бин  – укуп ни, кон ју го ва ни (ди рект ни), ми кро (пе ди-

ја триј ски) (А); Ен зи ми (AST, ALT, AP, GGT) (А); 5-ну кле о ти да за, 
лак тат де хи дро ге на за (Б); Се рум ски про те и ни, ал фа-про те ин, иму-
но гло бу ли ни (А); Про тром бин и ви та мин К (Б); Жуч не ки се ли не 
(Б); Амо ни јак (Б); Ле ци тин хо ле сте рол: ацил тран сфе ра за; ли по-
про те ин X (В)

Бубрег и уринарни тракт
Ана ли за ури на  – ква ли та тив но и кван ти та тив но (А); Ке тон-

ска те ла (у кр ви и ури ну) (А); Про те и ну ри ја (А); Ури нар ни ли зо-
зим (В); Кре а ти нин и уреа у кр ви (А); Ме ре ње бр зи не гло ме ру-
лар не фил тра ци је (А); Кли ренс кре а ти ни на (А); Кон цен тра ци о ни 
те сто ви (А); Хро ма то гра фи ја ами но ки се ли на (ци сте ин/ци стин; хо-
мо ци сте ин; фе ни ла ла нин/ти ро зин, (PKU) (Б); Ана ли за бу бре жног 
ка мен ца (А); Бе та-2-ми кро гло бу лин (Б); Ен зи ми у ури ну (В)

Срчани маркери
CK-MB, CK-изо фор ме, тро по нин, ми о гло бин, хо мо ци сте ин (А)
Мишићноскелетни и реуматски поремећаји
Хе ма то ло шки, ми кро би о ло шки или се ро ло шки ла бо ра то риј-

ски те сто ви (Б); Се рум ски кал ци јум, фос фор, се рум ски ен зи ми, 
мо краћ на ки се ли на (А); Ан ти ну кле ар на и срод на ан ти те ла, иму но 
ком плек си, ис пи ти ва ње си но ви јал не теч но сти (Б)

Обољења костију
Кал ци јум, маг не зи јум, нео р ган ски фос фат у се ру му и ури ну 

(А); Па ра ти ре о ид ни хор мон, кал ци то нин и ви та мин Д (А); Осте о-
ка ла цин и пи ри ди но лин кро слинкс (Б)

Хормони
hCG (тест на труд но ћу), кван ти та тив ни hCG, ти рок син (Т4) 

и сло бод ни ти рок син, ти ро тро пин (TSH), три јод ти ро нин (укуп ни 
Т3) и сло бод ни Т3, кор ти зол (у пла зми и ури ну) естра ди ол, те сто-
сте рон, де хи дро е пи ан дро сте рон сул фат (DHEA – S), про ге сте рон, 
фо ли ку ло сти му ли ра ју ћи хор мон ( FSH), лу те и ни зи ра ју ћи хор мон 
(LH), про лак тин (PRL), хор мон ра ста (hGH), ин су лин (А); 17-хи-
дрок си про ге сте рон; 11-де ок си кор ти зол; кор ти ко тро пин (ACTH): 
ал до сте рон; га стрин; ре нин; Ц-пеп тид; глу ка гон; па ра ти ро ди ни 
хор мон (PTH); SHBG; ан дро сте не ди он; не ко њу го ва ни естри ол (Б); 
Ти ро гло бу лин; cAMP; ре верс ни Т3, cGMP, кал ци то нин; кор ти ко-
тро пин ри ли зинг хор мо не (CRH-CRF); про ста глан ди ни; ен дор-
фи ни; естро ген ски и про ге сте рон ски ре цеп то ри; со ма то ста ти ни; 
со ма то ме ди ни; атри јал ни на три у рет ски пеп тид; ан ти те ла за TSH 
ре цеп тор; ан ти те ла пан кре а сних остр ва ца; ан ти ди у ре тич ни хор-
мон (ADH); ме та пи рон ски су пре си о ни тест; би о ра спо ло жи вост 
те сто сте ро на (В)

Амнионска течност
Би ли ру бин, ал фа-фе то про те ин, Ле ци тин/сфин го ми је лин од-

нос; тест фе тал не зре ло сти плу ћа (Б)
Ниво лекова у крви (TDM)
Аце та а ми но фен, ами но глу ко зи ди, фе но бар би тал, фе ни то ин, 

са ли ци ла ти, кар ба ма зе пин, ета нол, про ка и на мид и NA PA, ди гок-
син, ли ти јум, вал про ич на ки се ли на, ци кло спо рин, та кро ли мус 
(А); По тен ци јал ни ути цај ле ко ва на ин тер пре та ци ју ре зул та та 
ана ли за (А); Ква ли та тив но и кван ти та тив но до ка зи ва ње тро ва ња 

ле ко ви ма узи ма ње дро га (Б); От кри ва ње тро ва ња ме та но лом, ети-
лен гли ко лом, оло вом, угљен мо нок си дом (А); ор га нос фор ним је-
ди ње њи ма (хо ли не сте ра за) (Б).

Туморски маркери
Ен зи ми као ту мор ски мар ке ри: ки се ла фос фа та за, ал кал-

на фос фа та за, LDH, дру ги ен зи ми (Ц); Дру ги ту мор ски мар ке-
ри;CEA, AFP, hCG, PSA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, NSE, ти ро гло-
бу лин, дру ги ан ти ге ни (А и Б); Ки се ла фос фа та за (В)

Молекуларнобиолошка испитивања
Прин ци пи PCR, Nort hern, So ut hern, We stern бло то ви; ис пи ти-

ва ње нај че шћих обо ље ња (HFE, CF)
Функционални тестови
Друга одређивања
Хло ри ди (зној) (Б); Ок са лат (Б); Ше ће ри у ури ну (га лак то за, 

ла то за); хро ма то гра фи ја ури на (Б); Хон дро и тин сул фат (В); Кре а-
тин (В)

Хе ма то ло ги ја – 6 ме се ци 

Узор ко ва ње у хе ма то ло ги ји и хе мо ста зи, ми кро скоп ско од-
ре ђи ва ње ле у ко ци та и тром бо ци та, од ре ђи ва ње хе мо гло би на, 
прин ци пи ра да хе ма то ло шких бро ја ча, од ре ђи ва ње крв не сли ке 
на хе ма то ло шком бро ја чу, ин тер пре та ци ја ре зул та та, утвр ђи ва ње 
псе у до тром бо ци то пе ни је, из ра да крв ног раз ма за и од ре ђи ва ње ле-
у ко ци тар не фор му ле, од ре ђи ва ње це лу лар но сти кост не ср жи, спе-
ци јал на ци то хе миј ска бо је ња раз ма за кост не ср жи за пре по зна ва-
ње ти по ва ће ли ја (PAS бо је ње, Su dan-black бо је ње, пе рок си да за и 
есте ра за бо је ње, ки се ла фос фа та за бо је ње, ал кал на фос фа та за бо-
је ње, бо је ње си де ро бла ста), ко ре ла ци ја на ла за раз ма за пе ри фер не 
кр ви са мор фо ло ги јом раз ма за кост не ср жи, од ре ђи ва ње ре ти ку-
ло ци та, од ре ђи ва ње се ди мен та ци је ери тро ци та, ис пи ти ва ње функ-
ци је тром бо ци та, агре га ци ја тром бо ци та, од ре ђи ва ње тром бо цит-
ног фак то ра 4, бе та-тром бо гло бу ли на, се ро то ни на; спро во ђе ње 
кон тро ле ква ли те та на хе ма то ло шком бро ја чу.

Од ре ђи ва ње про тром бин ског вре ме на, ак ти ви ра ног пар ци-
јал ног тром бо пла стин ског вре ме на и тром бин ског вре ме на; од ре-
ђи ва ње фи бри но ге на, од ре ђи ва ње фак то ра ко а гу ла ци је, од ре ђи ва-
ње про те и на C, APC ре зи стен ци је, про те и на С, ан ти тром би на III, 
пла зми но ге на, FDP, Д-ди ме ра, лу пус ан ти ко а гу лан са, ан ти фос фо-
ли пид них ан ти те ла, хе па ри на; ин тер пре та ци ја ре зул та та; спро во-
ђе ње кон тро ле ква ли те та на ко а гу ло ме тру.

Са ку пља ње и чу ва ње узо ра ка кр ви за се ро ло шка ис пи ти ва ња, 
оп шти прин ци пи се ро ло шких тех ни ка, тех ни ке од ре ђи ва ња крв-
них гру па, ди рект ни и ин ди рект ни ан ти гло бу лин ски тест, кон тро-
ла ква ли те та ан ти гло бу лин ских ре а ге на са, иму но флу о ре сцент ни 
ан ти гло бу лин ски тест.

Ми кро би о ло ги ја – 4 ме се ца 

1. Епи де ми о ло ги ја и па то ге не за бак те риј ских ин фек тив них 
обо ље ња. Фак то ри ви ру лен ци је па то ге них бак те ри ја.

2. Основ не ла бо ра то риј ске ди јаг но стич ке ме то де у бак те ри-
о ло ги ји : кли нич ки узор ци -из бор и узи ма ње узор ка (брис, крв, 
урин, спу тум, фе цес, итд.) ; об ра да узо ра ка: ми кро скоп ски пре-
па рат (ди рек тан и пре па рат са кул ту ре), тех ни ке бо је ња, кул ти-
ви са ње бак те ри ја на ди фе рен ци јал ним и се лек тив ним под ло га ма. 
Би о хе миј ски те сто ви за ис пи ти ва ње фи зи о ло шко-би о хе миј ских 
осо би на бак те ри ја. Иму но ло шки те сто ви за де тек ци ју бак те риј-
ских ан ти ге на. Се ро ло шки те сто ви и њи хо ва при ме на и ту ма че ње. 
Мо ле ку лар не тех ни ке за де тек ци ју бак те риј ског ге но ма. 

3. Иден ти фи ка ци ја бак те ри ја ко је су нај че шћи узроч ни ци 
ре спи ра тор них ин фек ци ја (Staphylo coc cus aure us, Strep to coc cus 
pyoge nes, Strep to coc cus pne u mo ni ae, Ha e mop hi lus in flu en zae, Myco-
bac te ri um tu ber cu lo sis), ин фек ци ја ди ге стив ног трак та (Salm no nel la 
spp. Shi gel la spp., Campylo bac ter spp. и дру ге eнтеробакт ерије; Vi-
bro cho le rae) , ин фек ци ја уро ге ни тал ног трак та ( Esche ri ac hia co li, 
Pro te us spp., Kleb si el la spp. ). Бак те ри је ко је иза зи ва ју ин фек ци је 
нер вног си сте ма (Ne is se ria me nin gi ti dis, Strep to coc cus pne u mo ni ae, 
Ha e mop hi lus in flu en zae ) . Бак те риј ске ин фек ци је ко је се пре но се 
сек су ал ним кон так том  –иден ти фи ка ци ја узроч ни ка (Ne is se ria go-
no rr ho e ae, Myco pla sma, Chlamydia .

4. Ла бо ра то риј ске ме то де у ви ру со ло шкој ди јаг но сти ци. Изо-
ла ци ја ви ру са у ће лиј ским кул ту ра ма, де тек ци ја ви ру сних ан ти-
ге на и ви ру сног ге но ма (PCR). Иму но ло шки те сто ви за де тек ци ју 



спе ци фич них ан ти те ла у се ру му бо ле сни ка-при ме на и ту ма че ње. 
Ла бо ра то риј ска ди јаг но за : ви ру сних хе па ти ти са, ин фек ци ја иза-
зва них хер пес ви ру си ма (her pes sim plex, cyto me ga lo vi rus, Ep stein 
Ba rr ); ви ру сом ху ма не иму но де фи ци јен ци је (HIV) , па пи ло ма ви-
ру си ма и др. 

Медицинска паразитологија (укључујући микологију)

1. Основ не ла бо ра то риј ске ди јаг но стич ке ме то де у ми ко ло ги-
ји (ме то де ми кро ско пи је, ме то де кул ти ви са ња, иму но ло шки те сто-
ви за де тек ци ју ан ти ге на и спе ци фич них ан ти те ла, мо ле ку лар не 
ме то де). 

2. Основ ни прин ци пи ла бо ра то риј ске ди јаг но зе гљи вич них 
ин фек ци ја ко же, слу зо ко жа, ин фек ци ја ди ге стив ног и уро ге ни тал-
ног трак та. Иден ти фи ка ци ја гљи ва узроч ни ка ин ва зив них ин фек-
ци ја (ин ва зив на аспер ги ло за). 

3. Основ не ла бо ра то риј ске ди јаг но стич ке ме то де у па ра зи-
то ло ги ји (ме то де ми кро ско пи је, иму но ло шке и мо ле ку лар не ме то-
де). Ла бо ра то риј ска ди јаг но за па ра зи та узроч ни ка обо ље ња кр ви и 
тки ва (ма ла ри ја, лајш ма ни о за, ток со пла змо за).

Ге не ти ка – 2 ме се ца 

1. Ци то ге не ти ка
2. Мо ле ку лар на ге не ти ка
3. Ре про дук тив на ме ди ци на: ана ли за спер ме; in vi tro фер ти-

ли за ци ја

Ла бо ра то риј ски ме наџ мент и оси гу ра ње ква ли те та – 2 ме се ца 

1. Ус по ста вља ње мо де ла ор га ни за ци је ла бо ра то ри је.
2. Ме то де и мо де ли из ра чу на ва ње ла бо ра то риј ске про дук тив-

но сти осо бља.
3. Из ра чу на ва ње це не ко шта ња ана ли зе. Из ра да ко му ни ка ци-

о них обра за ца  – на чи ни пре зен та ци је. Мо дел из бо ра ла бо ра то риј-
ског те ста;

4. Фор му ла ци ја пи та ња пре ма P(P)ICO стра те ги ји и из бор ди-
зај на ис пи ти ва ња ко ји на нај бо љи на чин да је од го вор на ова пи та ња.

5. Кри тич ка про це на ди јаг но стич ких ис пи ти ва ња уз ко ри-
шће ње стан дар ди зо ва не ли сте за про ве ру.

6. Кри тич ка про це на си сте ма тич ких пре глед них чла на ка.
7. Кри тич ка про це на ла бо ра то риј ских во ди ча.
8. Из бор и при ме на стан дар да у ла бо ра то ри ји.
9. Из ра да до ку ме на та си сте ма ква ли те та  – упут ство, про це-

ду ра, за пис.

Ла бо ра то риј ска ста ти сти ка – 1 ме сец

1. Из ра чу на ва ње па ра ме та ра ана ли тич ке ева лу а ци је ме то да 
(пре ци зност, тач ност, мер на не си гур ност, ме то да стан дард ног до-
дат ка).

2. Из ра чу на ва ње раз ли чи тих па ра ме та ра ди јаг но стич ке тач-
но сти и њи хо ва ин тер пре та ци ја.

3. Из ра да и ана ли зи ра ње кон трол них ка ра та.

III. Спе ци ја ли стич ки рад – 4 ме се ца

Кан ди дат ће из ра ди ти ори ги нал ни екс пе ри мен тал ни рад пре-
ма за да тој те ми.

3. Ток си ко ло шка хе ми ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Кон цеп ци ја:
Спе ци ја ли за ци ја из ток си ко ло шке хе ми је из во ди се у то ку 

три го ди не, од но сно 36 ме се ци и об у хва та те о риј ску на ста ву, спе-
ци ја ли стич ки стаж и из ра ду и од бра ну екс пе ри мен тал ног спе ци ја-
ли стич ког ра да.

Циљ:
Те о риј ском и/или прак тич ном на ста вом (то ком де вет ме се ци) 

кан ди дат сти че ши ра зна ња и ве шти не из Оп ште ток си ко ло ги је и 
Ток си ко ло шке хе ми је као и нај зна чај ни јих обла сти ток си ко ло ги-
је: про фе си о нал не, суд ске, кли нич ке и еко ток си ко ло ги је. Струч ну 
обу ку сти че кроз прак су (24 ме се ца).

Ис ход:
Мо гућ ност ква ли фи ко ва ног ра да у раз ли чи тим обла сти ма 

ток си ко ло ги је.

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 36 ме се ци
те о риј ска 
на ста ва

спе ци ја ли стич ки 
стаж

из ра да 
ра да

Пред мет ча со ви ме се ци ме се-
ци

Те о риј ска на ста ва  – 9 ме се ци
Би о ста ти сти ка 20 ч
Ин стру мен тал не ме то де 32 ч
Па то фи зи о ло ги ја 40 ч
Оп шта ток си ко ло ги ја 20 ч
Ток си ко ло шка хе ми ја-спе ци јал ни део 60 ч
Про фе си о нал на ток си ко ло ги ја 16 ч
Еко ток си ко ло ги ја 16 ч
Суд ска ток си ко ло ги ја 16 ч
Кли нич ка ток си ко ло ги ја 16 ч
Ода бра на по гла вља фи зи о ло ги је и иму но-
ло ги је (са мо за здрав стве не са рад ни ка) 28 ч

укуп но 264 ч
Спе ци ја ли стич ки стаж  – 24 ме се ци
Еко ток си ко ло ги ја 6 м
Про фе си о нал на ток си ко ло ги ја 6 м
Суд ска ток си ко ло ги ја 6 м
Кли нич ка ток си ко ло ги ја 6 м
укуп но 24 м
Спе ци ја ли стич ки рад 3м

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

I. Те о риј ска на ста ва

1. Биостатистика (20 часова)

Ева лу а ци ја ана ли тич ких ме то да. Од ре ђи ва ње не пре ци зно-
сти. Од ре ђи ва ње не тач но сти. Ли мит де тек ци је. Ли не ар ност. Про-
це на ин тер фе рен ци ја. По ре ђе ње ме то да. Ме то да стан дард ног до-
дат ка. Ци ље ви ана ли тич ког ква ли те та. Мер на не си гур ност.

Оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли те та. Основ не опе ра-
ци је у ста ти стич ком си сте му ква ли те та. Кон трол на пра ви ла. Спо-
ља шња кон тро ла ква ли те та.

2. Инструменталне методе (32 часа)

Ин фра цр ве на спек тро фо то ме три ја ( IR), ма се на спек тро ско-
пи ја ( MS), ну кле ар на маг нет на ре зо нан ца ( NMR), атом ска ап-
сорп ци о на спек тро ме три ја ( AAS), атом ска еми си о на спек тро ме-
три ја ( AES), га сна хро ма то гра фи ја ( GC), теч на хро ма то гра фи ја 
( HPLC), га сна хро ма то гра фи ја са ма се ном де тек ци јом ( GC-MS), 
теч на хро ма то гра фи ја са ма се ном де тек ци јом ( HPLC – MS), ода-
бра не елек тро хе миј ске ме то де, ода бра не иму но ло шке тех ни ке.

3. Патофизиологија (40 часова)

Деј ство би о ло шких и ети о ло шких фак то ра. За па ље ње. Ма-
лиг на тран сфор ма ци ја и раст. По ре ме ћа ји про ме та во де и елек тро-
ли та. По ре ме ћа ји ме та бо ли зма ор ган ских ма те ри ја. По ре ме ћа ји 
аци до-ба зне рав но те же. По ре ме ћа ји функ ци је кар ди о ва ску лар ног 
си сте ма. По ре ме ћа ји ди са ња. По ре ме ћа ји бу бре жних функ ци ја. 
По ре ме ћа ји функ ци ја CNS-а. По ре ме ћа ји не у ро ве ге та тив не ре гу-
ла ци је. По ре ме ћа ји функ ци је ен до кри них жле зда и не у ро ен до кри-
не ре гу ла ци је. По ре ме ћа ји ди ге стив ног трак та и је тре. По ре ме ћа ји 
са ста ва и функ ци је кр ви.

4. Општа токсикологија (20 часова)

Мул ти ди сци пли нар ност ток си ко ло ги је. Кри те ри ју ми и 
фак то ри ток сич но сти. Од нос до за-од го вор. Те сто ви ток сич но-
сти. Пу те ви уно ше ња отро ва у ор га ни зам, ди стри бу ци ја, ме та-
бо ли зам, ели ми на ци ја, ку му ла ци ја отро ва, ин тер ак ци је отро ва. 



Ток си ко ки не тич ки мо де ли. Ме ха ни зми ток сич ног деј ства. Деј ство 
отро ва на по је ди не ор га не. Му та ге ност, кар ци но ге ност и те ра то ге-
ност. Основ ни прин ци пи те ра пи је тро ва ња и ан ти до ти. Прин ци пи 
про це не ри зи ка на здра вље љу ди. Ре гу ла ти ва отро ва.

5. Токсиколошка хемија – специјални део (60 часова)

Ор га ни за ци ја и уло га ток си ко ло шко-хе миј ске ла бо ра то ри-
је. До бра ла бо ра то риј ска прак са. Узор ци и узор ко ва ње ма те ри ја ла 
за ток си ко ло шко-хе миј ску ана ли зу: ва здух, во да, зе мљи ште, би о-
ло шки ма те ри јал (крв, урин, же лу дач ни са др жај, ор га ни и тки ва, 
хра на и дру ги ма те ри јал). Рас по де ла ма те ри ја ла за си сте мат ско 
ис тра жи ва ње отро ва. Ме то де изо ло ва ња отро ва из ток си ко ло шког 
ма те ри ја ла (де сти ла ци је, ми кро ди фу зи је, екс трак ци је, ми не ра ли-
за ци је). Скри нинг по ступ ци. Ква ли та тив не и кван ти та тив не ана-
ли зе. Ва ли да ци ја ме то де. Ме ђу ла бо ра то риј ска кон тро ла. Ту ма че ње 
и из да ва ње ре зул та та.

Га со ви ти отро ви: угљен мо нок сид, угљен ди ок сид, сум пор во-
до ник, сум пор ди ок сид, азо то ви ок си ди, флу ор, хлор, фо зген, ипе-
рит, бром, јод, ар се но во до ник, фос фор во до ник. Ла ко ис пар љи ви 
отро ви: ци ја но во до нич на ки се ли на и ци ја ни ди, изо ци ја на ти, ни-
три ли, ор ган ски рас тва ра чи: етил ал ко хол, ме тил ал ко хол, гли ко ли, 
бен зен, угљен те тра хло рид, хло ро форм, три хло ре ти лен, угљен ди-
сул фид, фе нол, ани лин, ни тро бен зен, аро ма тич на ами но и ни тро 
је ди ње ња и др. Пер зи стент ни ор ган ски за га ђи ва чи. Пла стич не ма-
се. Ми не рал ни отро ви: ар сен, ан ти мон, жи ва, оло во, би змут, ба-
кар, цинк, ба ри јум, хром, ман ган, кад ми јум, та ли јум, хло ра ти, ни-
три ти, флу о ри ди, ал ка ли је, ки се ли не. Осно ви ра ди о ток си ко ло ги је. 
При род ни отро ви: ал ка ло и ди, хе те ро зи ди и дру ги биљ ни отро ви, 
ми ко ток си ни, зо о ток си ни, отро ви пе чу ра ка. Пе сти ци ди: ин сек ти-
ци ди (ор га но хлор ни, ор га но фос фор ни, кар ба ма ти, пи ре тро и ди), 
фун ги ци ди, ре пе лен ти, хе мо сте ри ли зан ти, атрак тан ти, хер би ци ди, 
ро ден ти ци ди. Нај зна чај ни ји ле ко ви узроч ни ци тро ва ња (бен зо ди-
а зе пи ни, три ци клич ни ан ти де пре си ви, фе но ти а зи ни, b-бло ка то ри, 
са ли ци ла ти, бар би ту ра ти и др.). Сред ства ко ја иза зи ва ју за ви сност.

6. Професионална токсикологија (16 часова)

Ам би јен тал ни и би о ло шки мо ни то ринг. Мак си мал но до зво-
ље не кон цен тра ци је (MDK вред но сти) за ва здух и би о ло шки ма те-
ри јал, као и оста ли па ра ме три од зна ча ја за про це ну из ло же но сти. 
Се лек тив ни и не се лек тив ни те сто ви екс по зи ци је. Би о ток си ко ло-
шки па ра ме три у про це ни ско ра шње или ду го трај не екс по зи ци је. 
Нај зна чај ни ји узроч ни ци про фе си о нал них тро ва ња: га со ви, ор ган-
ски рас тва ра чи, ме та ли, пе сти ци ди. Епи де ми о ло шке сту ди је. За-
кон ски про пи си.

7. Екотоксикологија (16 часова)

Нај зна чај ни ји за га ђи ва чи у жи вот ној сре ди ни (њи хо ва ди-
стри бу ци ја и тран сфер кроз ва здух, во ду и зе мљу). Од го вор је дин-
ке, по пу ла ци је, за јед ни це и еко си сте ма на за га ђу ју ћу суп стан цу/е 
(мо ле ку лар ни, фи зи о ло шки и би хе ви о рал ни ни во). Ути цај за га ђе-
ња на здра вље љу ди. Те сто ви ток сич но сти, би о мо ни то ринг, би о-
мар ке ри за га ђе ња жи вот не сре ди не. Осно ве про це на ри зи ка. Упра-
вља ње ток сич ним суп стан ца ма и от па дом. Ле ги сла ти ва.

8. Судска токсикологија (16 часова)

Узор ци за суд ско-ток си ко ло шку ана ли зу (крв, урин, ор га-
ни, теч ност ста кла стог те ла ока, итд.). Ме то де при пре ме ма те ри-
ја ла, си сте мат ски ток ана ли зе. Скри нинг ме то де. Ква ли та тив на и 
кван ти та тив на ана ли за. Су пер а на ли за. Ту ма че ње ре зул та та. Из ве-
штај суд ско-ток си ко ло шке ана ли зе. Суд ско ве шта че ње. Нај че шћи 
узроч ни ци ле тал ног ис хо да.

9. Клиничка токсикологија (16 часова)

Уло га, зна чај и ор га ни за ци ја кли нич ко-ток си ко ло шке ла бо ра-
то ри је и Цен та ра за кон тро лу тро ва ња. Узор ци и узор ко ва ње. Ме то-
де при пре ме. Скри нинг про це ду ре. Ква ли та тив не и кван ти та тив не 
ана ли зе у кли нич ко-ток си ко ло шкој ла бо ра то ри ји. До бра ла бо ра то-
риј ска прак са. Ин тер пре та ци ја ре зул та та. Нај зна чај ни ји узроч ни ци 
ур гент них тро ва ња. Оп шти прин ци пи те ра пи је тро ва ња.

10. Одабрана поглавља физиологије и имунологије (28 часова)
(само за здравствене сараднике)

Фи зи о ло ги ја мем бра не, нер ва и ми ши ћа. Крв, цир ку ла ци ја, 
кар ди о ва ску лар ни ре гу ла тор ни ме ха ни зми. Ре спи ра ци ја и ре гу ла-
ци ја ди са ња. Фи зи о ло ги ја га стро ин те сти нал ног трак та. Функ ци ја 
је тре. Функ ци ја екс кре тор ног си сте ма. Фи зи о ло ги ја ко же. Ен до-
кри ни си стем и ре про дук ци ја. Не спе ци фич ни и спе ци фич ни иму-
ни тет  – ме ха ни зми. Иму но ло шки ме ха ни зми оште ће ња тки ва.

У окви ру спе ци ја ли за ци је кан ди дат је оба ве зан да у то ку 
пр вих 9 ме се ци по ло жи ко ло кви јум из Оп ште ток си ко ло ги је и 4 
ко ло кви ју ма из Ток си ко ло шке хе ми је  – спе ци јал ни део, из ра ди и 
од бра ни се ми нар ски рад и пре из ра де спе ци ја ли стич ког ра да по-
ло жи све ис пи те пред ви ђе не пла ном и про гра мом спе ци ја ли за ци је 
из Ток си ко ло шке хе ми је.

11. Специјалистички стаж

Спе ци ја ли стич ки стаж (24 ме се ца) се оба вља у здрав стве ним 
уста но ва ма или ла бо ра то ри ја ма ко је ис пу ња ва ју усло ве као на-
став не ба зе за оба вља ње ста жа из спе ци ја ли за ци је из ток си ко ло-
шке хе ми је.

12. Специјалистички рад

Екс пе ри мен тал ни спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној фор ми и 
бра ни се пред Ко ми си јом за од бра ну спе ци ја ли стич ког ра да.

4. Са ни тар на хе ми ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Про ход ност: Про ход ност за спе ци ја ли за ци ју има ју сле де ћи 
кан ди да ти: ди пло ми ра ни фар ма це у ти/ма ги стри фар ма ци је, ди пло-
ми ра ни фар ма це у ти-ме ди цин ски би о хе ми ча ри/ма ги стри фар ма ци-
је-ме ди цин ски би о хе ми ча ри, ди пло ми ра ни хе ми ча ри, ди пло ми-
ра ни фи зи ко-хе ми ча ри, ин жи ње ри тех но ло ги је, као и ин жи ње ри 
по љо при вре де. Кан ди да ти мо ра ју има ти одо бре ње за спе ци ја ли за-
ци ју од стра не Ми ни стар ства Здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

Кон цепт: Спе ци ја ли за ци ја из Са ни тар не хе ми је из во ди се у 
то ку 3 го ди не од но сно 36 ме се ци и об у хва та те о риј ску на ста ву, 
спе ци ја ли стич ки стаж и из ра ду и од бра ну екс пе ри мен тал ног спе-
ци ја ли стич ког ра да.

Те о риј ска на ста ва се из во ди у то ку 9 ме се ци, спе ци ја ли стич-
ки стаж у то ку 24 ме се ца, а за из ра ду и од бра ну екс пе ри мен тал ног 
спе ци ја ли стич ког ра да је пред ви ђе но 3 ме се ца.

ПЛАН НА СТА ВЕ

ПРЕД МЕТ Број 
ча со ва

Број  
ме се ци

Број  
ме се ци

Ста ти сти ка 20   
Ин стру мен тал не ме то де 32   
Осно ве ми кро би о ло шког ис пи ти ва ња на мир ни ца и 
во да 20   

Оп шта ток си ко ли ги ја (са мо за здрав стве не са рад ни ке) 12   
Ода бра на по гла вља фи зи о ло ги је (са мо за здрав стве не 
са рад ни ке) 12   

Ме то де при ме ње не ана ли тич ке хе ми је (са мо за ди-
пло ми ра не фар ма це у те, оба про фи ла) 16   

Об ра да по да та ка у хе ми ји хра не 4   
Кон тро ла здрав стве не ис прав но сти на мир ни ца 40   
Ис пи ти ва ње би о ло шке вред но сти на мир ни ца 16   
Би о хе ми ја на мир ни ца са осно ва ма ди је те ти ке 32   
Оп ште ме то де од ре ђи ва ња основ них са сто ја ка жи вот-
них на мир ни ца 32   

Ле ги сла ти ва 12   
Фи зич ко-хе миј ске ана ли зе во де за пи ће 16   
ПРАК СА    
Ана ли за жи вот них на мир ни ца и пред ме та оп ште упо-
тре бе  12  

Ток си ко ло ги ја жи вот них на мир ни ца  5  
Ин стру мен тал не ме то де  3  
Би о хе ми ја ис хра не  3  



ПРЕД МЕТ Број 
ча со ва

Број  
ме се ци

Број  
ме се ци

Осно ви ми кро би о ло шког ис пи ти ва ња на мир ни ца и 
во да  1  

Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да   3 
УКУП НО 240 24 3

I ПРО ГРАМ ТЕ О РИЈ СКЕ НА СТА ВЕ

1. СТАТИСТИКА

Ева лу а ци ја ана ли тич ких ме то да. Од ре ђи ва ње не пре ци зно сти. 
Од ре ђи ва ње не тач но сти. Ли мит де тек ци је. Ли не ар ност. Про це на 
ин тер фе рен ци ја. По ре ђе ње ме то да. Ме то да стан дард ног до дат ка. 
Ци ље ви ана ли тич ког ква ли те та. Мер на не си гур ност. Оси гу ра ње 
ква ли те та и кон тро ла ква ли те та. Основ не опе ра ци је у ста ти стич-
ком си сте му ква ли те та. Кон трол на пра ви ла. Спо ља шња кон тро ла 
ква ли те та.

2. ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ

Ода бра не ин стру мен тал не ме то де од зна ча ја за хе ми ју хра не. 
По ла ри ме три ја. Ре фрак то ме три ја. Спек тро фо то ме три ја. AAS. Га-
сна хро ма то гра фи ја. TLC. HPLC. Гел фил тра ци о на хро ма то гра фи-
ја. Елек тро фо ре за. We stern blot. ELI SA

3. ОСНОВЕ МИКРОБИОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА
НАМИРНИЦА И ВОДА

Не па то ге ни и па то ге ни ми кро ор га ни зми као ин ди ка то ри хи-
ги јен ске ис прав но сти жи вот них на мир ни ца. Узор ко ва ње на мир ни-
ца за бак те ри о ло шки пре глед. Узор ко ва ње во де за бак те ри о ло шки 
пре глед. Зна чај ана ли зе бак те ри ја ин ди ка то ра фе кал ног за га ђе ња у 
во ди. Узи ма ње, чу ва ње и кон зер ви са ње узо ра ка на мир ни ца и во де 
за пи ће за ми кро би о ло шку ана ли зу.

4. ОПШТА ТОКСИКОЛОГИЈА

Де фи ни ци ја отро ва и ток сич но сти, по јам до зе. По де ла отро-
ва. Фи зич ко-хе миј ске осо би не отро ва, пу те ви ула за отро ва у ор-
га ни зам, пре нос, ме та бо ли зам, ели ми на ци ја и ку му ла ци ја отро ва. 
Деј ство отро ва на ор га ни зам-ток сич ни ефек ти (ло кал но, си стем-
ско) тро ва ње (акут но, су ба кут но, хро нич но). Деј ство отро ва на ва-
жни је ор га не и тки ва. Кан це ро ге но, му та ге но, те ра то ге но деј ство 
отро ва, деј ство на иму ни си стем. Фак то ри ко ји ути чу на деј ство 
отро ва. Симп то ми тро ва ња, пр ва по моћ, ан ти до ти.

На ста ва из пред ме та Оп шта ток си ко ло ги ја је пред ви ђе на ис-
кљу чи во за здрав стве не са рад ни ке.

5. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ФИЗИОЛОГИЈЕ

Функ ци је нер вног и ми шић ног си сте ма. Крв, осо би не кр ви, 
крв не ће ли је и пла зма. Цир ку ла ци ја, кар ди о ва ску лар ни ре гу ла тор-
ни ме ха ни зми. Ре спи ра ци ја, тран спорт и раз ме на га со ва, ре гу ла-
ци ја ди са ња. Ди ге сти ја, раз град ња хра не, ре гу ла ци ја се кре ци је 
и мо ти ли те та ди ге стив ног трак та, ап сорп ци ја. Функ ци ја је тре. 
Функ ци ја екс кре тор ног си сте ма. Фи зи о ло ги ја ко же. Функ ци је ен-
до кри ног си сте ма.

На ста ва из пред ме та Ода бра на по гла вља фи зи о ло ги је је 
пред ви ђе на ис кљу чи во за здрав стве не са рад ни ке.

6. МЕТОДЕ ПРИМЕЊЕНЕ АНАЛИТИЧКЕ ХЕМИЈЕ

Опе ра ци је у ана ли тич кој хе ми ји. Во лу ме триј ски и стан дард-
ни рас тво ри у бро ма то ло шким ана ли за ма. Иден ти фи ка ци о не ре ак-
ци је за по је ди не јо не од зна ча ја за бро ма то ло шке ана ли зе. Се па ра-
ци о не ме то де у ква ли та тив ној и кван ти та тив ној хе миј ској ана ли зи. 
Кла сич не ме то де кван ти та тив не хе миј ске ана ли зе при ме ње не у 
ана ли зи на мир ни ца Об ра да по да та ка, пре ци зност, тач ност, гре-
шке, про ве ра тач но сти ана ли зе.

На ста ва се из во ди са мо за ди пло ми ра не фар ма це у те, оба про-
фи ла.

7. ОБРАДА ПОДАТАКА У ХЕМИЈИ ХРАНЕ

Ме то де об ра де по да та ка у хе ми ји хра не под ра зу ме ва ју из ра-
ду и од бра ну се ми нар ског ра да.

8. КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА

При род но ток сич ни са стој ци у на мир ни ца ма. Ади ти ви, кон-
та ми нан ти и ре зи дуе ле ко ва у на мир ни ца ма и про це на њи хо вог 
днев ног уно са. Ка те го ри за ци ја ади ти ва пре ма функ ци о нал ним 
свој стви ма. Пра ће ње уно са ади ти ва. Про це на ри зи ка упо тре бе 
ади ти ва. При хва тљив днев ни унос. Аро ме. По моћ на сред ства у 
про из вод њи на мир ни ца. Ен зим ски пре па ра ти у про из вод њи хра не. 
Пред ме ти оп ште упо тре бе.

Про ме на на мир ни ца то ком тер мич ког трет ма на и ин тер ак ци-
је ко је по сто је на ре ла ци ји ну три мент-ну три мент. Алер ги је иза-
зва не хра ном, авер зи је и не то ле ран ци је на по је ди не ну три мен те. 
Ме ђу на род на про це ду ра про це не ри зи ка, стан дар ди и пре по ру ке.

9. ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКЕ ВРЕДНОСТИ НАМИРНИЦА

Ме то де од ре ђи ва ња би о ло шке вред но сти на мир ни ца. Ути цај 
тем пе ра ту ре, pH на хран љи ву вред ност на мир ни ца и про ме ну са-
др жа ја ну три ме на та. Кла си фи ка ци ја на мир ни ца по гру па ма. Ме-
то де об ра де на мир ни ца. Трет ма ни ко ји укљу чу ју то пло ту. Ути цај 
трет ма на на по је ди нач не са стој ке на мир ни ца. Ин тер ак ци је из ме ђу 
ну три мен та то ком ста ја ња и об ра де Ен зим ско и не-ен зим ско там-
ње ње. Хе ми зам ин тер ак ци ја. Про це на ути ца ја трет ма на на ну три-
мен те.

10. БИОХЕМИЈА НАМИРНИЦА СА ОСНОВАМА ДИЈЕТЕТИКЕ

Бро ма то ло ги ја као на уч на област  – ве зе са дру гим на уч ним 
обла сти ма. Де фи ни ци ја хра не, на мир ни ца и ну три ме на та. Фак то-
ри ко ји ути чу на из бор на мир ни ца. Енер гет ска вред ност на мир ни-
ца. Основ ни хран љи ви са стој ци  – енер гет ска вред ност, хе миј ске 
осо би не, основ не уло ге у ор га ни зму, би о ло шка вред ност. Ну три-
мен ти са за штит ним де ло ва њем. Прин ци пи ра ци о нал не ис хра не. 
Би о ло шки ак тив не не ну три тив не ком по нен те на мир ни ца. Вр сте 
на мир ни ца пре ма уло зи у ор га ни зму. Во да као на мир ни ца. Ди је-
тет ске на мир ни це. Ин тер ак ци је ну три ме на та у хра ни, ди ге стив-
ном трак ту и ор га ни зму. Ин тер ак ци је хра не и ле ко ва.

11. ОПШТЕ МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ САСТОЈАКА
ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

Ме то де у ана ли ти ци жи вот них на мир ни ца (стан дард не и 
спе ци фич не за по је ди не вр сте на мир ни ца). Пра вил но узор ко ва ње 
на мир ни ца и во да, прин ци пи од ре ђи ва ња пе пе ла. Прин ци пи од-
ре ђи ва ња: ами но ки се ли на, бе лан че ви на, ма сти, угље них хи дра та, 
ви та ми на.

12. ЛЕГИСЛАТИВА

Ме ђу на род ни стан дар ди у обла сти ква ли те та и без бед но сти 
хра не -Co dex Ali men ta ri us. Ме ђу на род ни спо ра зу ми у обла сти без-
бед но сти и про ме та хра не WTO, SPS, TBT и др. Ре гу ла ти ва ЕУ у 
обла сти хра не. Ле ги сла ти ва ко ја се од но си на ади ти ве (EU, SAD, 
RS). До ма ћа ре гу ла ти ва (за ко ни, пра вил ни ци, уред бе и др) у обла-
сти хра не. Хар мо ни за ци ја на ци о нал них про пи са са ре гу ла ти вом 
ЕУ. Си стем слу жбе не кон тро ле хра не (ла бо ра то ри је, ин спек циј ска 
слу жба). Ин те гри са ни си стем лан ца без бед но сти хра не „од њи ве 
до тр пе зе”. Ле ги сла ти ва као ме ха ни зам упра вља ња ри зи ком.

13. ФИЗИЧКОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Узи ма ње узо ра ка во де. Са став во де за пи ће. Епи де ми о ло шки 
зна чај хи ги јен ске ис прав но сти. Ор га но леп тич ки пре глед. Фи зич ке 
ка рак те ри сти ке. Га со ви у во ди. Па ра ме три хи ги јен ске ис прав но-
сти во де за пи ће. Ра ди о ло шке осо би не.

Пра вил но узор ко ва ње, чу ва ње и кон зер ви са ње во де за пи ће. 
Ана ли зе во де за пи ће пре ма Пра вил ни ку о хи ги јен ској ис прав но-
сти во де за пи ће.



II ПРАК СА – Спе ци ја ли стич ки стаж 

Спе ци ја ли стич ки стаж у тра ја њу од 24 ме се ца се оба вља у 
здрав стве ним уста но ва ма или ла бо ра то ри ја ма ко је ис пу ња ва ју усло-
ве као на став не ба зе за оба вља ње ста жа из спе ци ја ли за ци је из Са-
ни тар не хе ми је, а под мен тор ством спе ци ја ли сте са ни тар не хе ми је.

III ИЗ РА ДА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ РА ДА 

Екс пе ри мен тал ни спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној фор ми и 
бра ни се пред Ко ми си јом за од бра ну спе ци ја ли стич ког ра да.

На по ме на: Кан ди дат је ду жан да пре из ра де спе ци ја ли стич-
ког ра да по ло жи све ис пи те пред ви ђе не пла ном и про гра мом спе-
ци ја ли за ци је из Са ни тар не хе ми је.

5. Ис пи ти ва ње и кон тро ла ле ко ва 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Про ход ност: Про ход ност за спе ци ја ли за ци ју из Ис пи ти ва ња 
и кон тро ле ле ко ва има ју кан ди да ти  – ди пло ми ра ни фар ма це у ти/
ма ги стри фар ма ци је ко ји ма је одо бре на спе ци ја ли за ци ја од стра не 
Ми ни стар ства Здра вља РС.

Кон цеп ци ја: Спе ци ја ли за ци ја из ис пи ти ва ња и кон тро ле ле-
ко ва из во ди се у то ку три го ди не, од но сно 36 ме се ци и об у хва та 
те о риј ску на ста ву, спе ци ја ли стич ки стаж и из ра ду и од бра ну спе-
ци ја ли стич ког ра да.

ПЛАН ТЕ О РИЈ СКЕ И ПРАК ТИЧ НЕ НА СТА ВЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 36 ме се ци
Те о риј ска  
на ста ва 

(9 ме се ци)
(часови)

Спе ци ја ли - 
стич ки стаж  
(24 ме се ца)

(месеци)

Из ра да  
ра да

(3 ме се ца)
(месеци)

ПРЕД МЕТ  
Ста ти сти ка 20ч   
Ин стру мен тал не ме то де 30ч   
Ор ган ска хе ми ја 20ч   
Ра ди о фар ма ци ја 16ч   
Ре гу ла ти ва у кон тро ли ле ко ва 20ч   
Фар ма це ут ска хе ми ја 72ч   
Фар ма це ут ска ана ли за и кон тро ла ле ко ва 62ч   
ПРАК СА  
Хе миј ска кон тро ла ле ко ва  18м  
Фар ма ко ло шко-ток си ко ло шка кон тро ла ле-
ко ва  4м  

Ми кро би о ло шка кон тро ла ле ко ва  2м  
Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да   3м

ПРО ГРАМ ТЕ О РИЈ СКЕ НА СТА ВЕ

I СЕМЕСТАР

1. Ста ти сти ка (20 ча со ва)

1. Ева лу а ци ја ана ли тич ких ме то да.
Од ре ђи ва ње не пре ци зно сти.
Од ре ђи ва ње не тач но сти.
Ли мит де тек ци је.
Ли не ар ност.
Про це на ин тер фе рен ци ја.
По ре ђе ње ме то да.
Ме то да стан дард ног до дат ка.
Ци ље ви ана ли тич ког ква ли те та.
Мер на не си гур ност.
2. Оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли те та.
Основ не опе ра ци је у ста ти стич ком си сте му ква ли те та.
Кон трол на пра ви ла.
Спо ља шња кон тро ла ква ли те та.

2. Ин стру мен тал не ме то де (30 ча со ва)

Спек тро фо то ме триј ске ме то де
Мо ле кул ска (елек трон ска) ап сорп ци о на спек тро фо то ме три ја

Ин фра цр ве на спек тро фо то ме три ја (IR)
Пла ме на фо то ме три ја
Атом ска ап сорп ци о на спек тро ме три ја (AAS)
Флу о ри ме три ја
Ма се на спек тро ме три ја
Ну кле ар на маг нет на ре зо нан ца (NMR)
Се па ра ци о не ме то де
Ад сорп ци о на хро ма то гра фи ја
По де о на хро ма то гра фи ја
Јо но и зме њи вач ка хро ма то гра фи ја
Га сна хро ма то гра фи ја
Теч на хро ма то гра фи ја (HPLC)
Елек тро фо ре за и ка пи лар на елек тро фо ре за
Елек тро хе миј ске ме то де
По тен ци о ме три ја
Кон дук то ме три ја

3. Ор ган ска хе ми ја (20 ча со ва)

 – Ки се лин ско-ба зне осо би не ор ган ских је ди ње ња
 – Сте ре о е лек трон ски ефек ти у ор ган ској хе ми ји
 – Ре ак тив ност не ких кла са ор ган ских је ди ње ња
 – Ода бра не спек тро скоп ске ме то дер у ка рак те ри за ци ји функ-

ци о нал них гру па

4. Ра ди о фар ма ци ја (16 ча со ва)

 – Основ ни прин ци пи ну кле ар не фи зи ке и ну кле ар не хе ми је
 – Осо би не и про из вод ња ра ди о и зо то па за при ме ну у ну кле-

ар ној ме ди ци ни
 – Осо би не и про из вод ња раз ли чи тих вр ста ра ди о фар ма це у-

ти ка: ме то де обе ле жа ва ња ра ди о фар ма це у ти ка раз ли чи тим га ма и 
по зи трон ским еми те ри ма, хе ми ја тех не ци ју ма и тех не ци јум ских 
ком плек са и при пре ма ки то ва

 – Кон тро ла ква ли те та ра ди о фар ма це у ти ка: ра ди о хе миј ска, 
би о ло шка и ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња, ме то де, ра ди о фар ма це-
у ти ци опи са ни у фар ма ко пе ји

 – При пре ма и кон тро ла ква ли те та ра ди о фар ма це у ти ка у ну-
кле ар но ме ди цин ским цен три ма и зах те ви до бре ра ди о фар ма це ут-
ске прак се

 – Ме ре за шти те од јо ни зу ју ћег зра че ња
 – За кон ска ре гу ла ти ва у ве зи ра ди о фар ма це у ти ка и за шти те 

од јо ни зу ју ћег зра че ња
 – при ме на ра ди о фар ма це у ти ка у ну кле ар ној ме ди-

ци ни: при ме на у ди јаг но сти ци са по себ ним освр том на 
PETрадиофармацеутике и при ме на у те ра пи ји

5. Ре гу ла ти ва у кон тро ли ле ко ва (20 ча со ва)

Смер ни це до бре про из во ђач ке и кон трол не ла бо ра то риј ска 
прак са и 

Хе миј ска-фар ма це ут ска-би о ло шка (ХФБ) до ку мен та ци ја за 
ре ги стра ци ју ле ко ва пре ма ICH ре гу ла ти ви.

ЕУ до си је
 – ДЕО I Ц1 (Екс перт ски из ве штај о ХФБ до ку мен та ци ји)
 – ДЕО II Д (Кри тич ка про це на)
 – ДЕО II Б (Фар ма це ут ско-тех но ло шки про цес)
 – ДЕО II Ц (Кон тро ла по ла зних си ро ви на и при мар не ам ба-

ла же)
 – ДЕО II Д (Кон трол ни те сто ви ме ђу про и зво да)
 – ДЕО II Е (кон трол ни те сто ви фи нал ног про из во да)
 – ДЕО II Ф (Ис пи ти ва ње ста бил но сти)
Хе миј ска-фар ма це ут ска-би о ло шка (ХФБ) до ку мен та ци ја за 

ре ги стра ци ју ле ко ва пре ма ICH ре гу ла ти ви: ЦТД до си је  – струк ту-
ра. Мо дул 3  – Ква ли тет 

Ре дов на (се риј ска) кон тро ла ле ко ва и пра те ћа до ку мен та ци-
ја. Спе ци фи ка ци је и те сто ви за кон тро лу го то вих фар ма це ут ских 
об ли ка:

а) Та бле те
б) Кап су ле
ц) Су по зи то ри је
д) Ин јек ци о ни рас тво ри и ка пи за очи
е) Ма сти
ф) Пре па ра ти у об ли ку су спен зи ја
г) Пре па ра ти у об ли ку рас тво ра



Ре гу ла ти ва у обла сти ва ли да ци је и тран сфе ра ме то де. Уго во-
ре на кон тро ла ле ко ва. Ста бил ност ле ко ва и ре гу ла ти ва у обла сти 
ста бил но сти ле ко ва. Основ ни про пи си за скла ди ште ње и чу ва ње 
ле ка у ро ку тра ја ња. Не чи сто ће и де гра да ци о ни про из во ди ле ко ва 
и ре гу ла тор не смер ни це ко је се на њих од но се. 

II СЕМЕСТАР

1. Ода бра на по гла вља Фар ма це ут ске хе ми је (72 ча са)

Оп шти део
 – Функ ци о нал не гру пе и ре ак ци је би о тран сфор ма ци је ле ко ва
 – Се лек тив на ток сич ност и ме ха ни зми де ло ва ња ле ко ва на 

мо ле ку лар ном ни воу
 – Са вре ме ни прин ци пи у раз во ју и ди зај ни ра њу ле ко ва
Хе мо те ра пи ја
 – Ан ти би о ти ци и ан ти ми кроб ни ле ко ви
 – Ан ти ми ко ти ци
 – Ан ти ту бер ку ло ти ци
 – Ан ти ви ро ти ци
 – Ан ти не о пла сти ци
 – Ан ти па ра зи ти ци
Ле ко ви ко ји де лу ју на кар ди о ва ску лар ни си стем
 – Кар ди о то нич ни гли ко зи ди
 – Ди у ре ти ци
 – Ан ти ан ги ни ци
 – Ан ти арт ми ци
 – ACE ин хи би то ри и ана та го ни сти АТ1 ре цеп то ра
 – Ан та го ни сти кал ци ју мо вих ка на ла
 – Цен трал ни и пе ри фер ни сим па то ли ти ци и ва зо ди ла та то ри
 – Ан ти хи пер ли по про те и не ми ци и ин хи би то ри би о син те зе 

хо ле сте ро ла
 – Ан ти тром бо ти ци, том бо ли ти ци и ко а гу лан си
Ле ко ви ко ји де лу ју на не у ро тран сми си ју и CNS
 – Хо ли нер ги ци
 – Адре нер ги ци
 – Ле ко ви ко ји де лу ју на се ро то нин ску не у ро тран сми си ју
 – Анк си о ли ти ци
 – Ан ти де пре си ви
 – Ан тип си хо ти ци
 – Ан ти кон вул зи ви
 – Опи о ид ни анал ге ти ци
 – Ан ти пар кин со ни ци
 – Ло кал ни и оп шти ане сте ти ци
Хор мо ни у суп сти ту ци о ној те ра пи ји
 – Пеп тид ни хор мо ни, ин су лин и орал ни ан ти хи пер ги ли ке ми ци
 – Адре но ко ти ко и ди
 – Естро ге ни, про ге сти ни, ан дор ге ни, ана бо ли ци и ан ти хор-

мо ни у те ра пи ји
 – Ти ре о ид на функ ци ја и ти ре о ид ни ле ко ви
 – Ле ко ви у хо ме ста зи кал ци ју ма
Ле ко ви ко ји де лу ју на иму ни си стем
 – Не сте ро ид ни ан ти и фла ма тор ни ле ко ви
 – Ан ту и хи ста ми ни ци и дру ги ан ти а лер ги ци
 – Ан ти ул ку сни ле ко ви

2. Фар ма це ут ска ана ли за и кон тро ла ле ко ва (62 ча со ва)

Увод у кон тро лу ле ко ва
 – При каз ме то да пре ма Ph. Eur.., USP и BP за ква ли та тив ну 

ана ли зу
Ин стру мен тал не ме то де за ква ли та тив ну ана ли зу ле ко ва
а) Се па ра ци о не ме то де за ква ли та тив ну ана ли зу ле ко ва
б) Спек тро скоп ске ме то де за ква ли та тив ну ана ли зу ле ко ва
 – Ква ли та тив на ана ли за ле ко ва пре ма Ph. Eur.., USP и BP
Ин декс ре фрак ци је
Спе ци фич ни угао скре та ња
pH
ви ско зи тет
са по ни фи ка ци о ни број
јод ни број
ре тен ци о но вре ме
Rf вред ност
Мо лар ни екс тинк ци о ни ко е фи ци јент

Тем пе ра ту ра то пље ња
Бо је не ре ак ци је фар ма це ут ских суп стан ци
 – При каз ме то да пре ма Ph. Eur.., USP и BP за кван ти та тив ну 

ана ли зу
а) Спек тро фо то ме триј ске ме то де (UV/ VIS спек тро фо то ме-

три ја)
б) Хро ма то граф ске ме то де (HPLC, GC, Ден зи то ме три ја (TLC)
ц) Ти три ме триј ске ме то де
Ва ли да ци ја ме то да за кван ти та тив ну ана ли зу ле ко ва. Основ-

ни па ра ме три за ва ли да ци ју ме то да пре ма Ph. Eur., USP и ICH ре-
гу ла ти ви. Ва ли да ци ја спек тро фо то ме триј ских ме то да

Ва ли да ци ја HPLC ме то да. Ва ли да ци ја GC ме то да. Про ве ра 
по год но сти си сте ма код HPLC ме то де и GC ме то де.

Ис пи ти ва ње чи сто ће фар ма це ут ских суп стан ци. По ре кло не-
чи сто ћа у фар ма це ут ским суп стан ца ма. Син тет ске не чи сто ће и де-
гра да ци о ни про из во ди ак тив них фар ма це ут ских суп стан ци. Ре зи-
дуе рас тва ра ча. Во да. Ме то де за ква ли та тив ну ана ли зу не чи сто ћа. 
Ме то де за кван ти та тив ну ана ли зу не чи сто ћа. Ис пи ти ва ње ста бил-
но сти фар ма це ут ских пре па ра та

По ре кло не чи сто ћа у фар ма це ут ским об ли ци ма. Де гра да ци о-
ни про из во ди. Основ ни кри те ри ју ми за про це ну ста бил но сти фар-
ма це ут ских про из во да. 

3. Спе ци ја ли стич ки стаж

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба вља у ла бо ра то ри ја ма за кон-
тро лу ле ко ва у фар ма це ут ској ин ду стри ји, Цен трал ној ла бо ра то-
ри ји Фар ма це ут ског фа кул те та и Аген ци ји за ле ко ве и ме ди цин ска 
сред ства Ре пу бли ке Ср би је, као и у ла бо ра то ри ја ма од го ва ра ју ћих 
здрав стве них уста но ва у то ку 24 ме се ца.

4. Спе ци ја ли стич ки рад

Спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној фор ми би бли о граф ског ка-
рак те ра или за сно ван на екс пе ри мен тал ном де лу а ко ји се са сто ји 
из екс пе ри мен тал ног хе миј ског и фар ма ко ло шког де ла.

6. Фар ма ко те ра пи ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА: ФАР МА КО ТЕ РА ПИ ЈА  
три го ди не (36 месеци)

Про ход ност има ју: ди пло ми ра ни фар ма це у ти/ма ги стри фар-
ма ци је и ди пло ми ра ни фар ма це у ти-ме ди цин ски би о хе ми ча ри/ма-
ги стри фар ма ци је-ме ди цин ски би о хе ми ча ри.

ЦИЉ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Да пру жи кан ди да ту:
 – Ин фор ма ци ју нео п ход ну за ре ка пи ту ла ци ју по је ди них обо-

ље ња и раз у ме ва ње од го ва ра ју ћих те ра пиј ских мо гућ но сти
 – Са вре ме не до ка зе о ефи ка сно сти и без бед но сти ле ко ва код 

по је ди них обо ље ња 
 – Зна ње по треб но за кри тич ко вред но ва ње ле ко ва
 – Зна ње по треб но за кри тич ку про це ну зна ко ва и симп то ма 

пре до че них од стра не па ци је на та у апо те ци.

ИС ХОД СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

По окон ча њу кур са, од кан ди да та се оче ку је да бу де спо со бан да:
 – Раз у ме и раз ли ку је па то фи зи о ло ги ју, кли нич ку сли ку, кли-

нич ки ток, прог но зу и фар ма ко ло шки и не фар ма ко ло шки трет ман 
раз ли чи тих обо ље ња

 – Упо ре ди од нос те ра пиј ска ефи ка сност/по тен ци јал иза зи ва-
ња ште те по је ди них ле ко ва на ме ње них за исту те го бу/обо ље ње

 – Пре до чи па ци јен ти ма и здрав стве ним рад ни ци ма на до ка-
зи ма за сно ва ну ин фор ма ци ју од но сно са вет о упо тре би ле ко ва.

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРО ГРА МА

I. Пу тем на ста ве кроз пред ме те:
 – Фар ма ко ло ги ја
 – Фар ма ко те ра пи ја



 – Па то фи зи о ло ги ја
 – Фар ма ко ки не ти ка
 – Фар ма це ут ска тех но ло ги ја 
II. Оба вља ње прак тич ног струч ног ра да на фа кул те ту или 

оба ве зног ста жа у здрав стве ној уста но ви 
III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра до ва, 

уче шће у ра ди о ни ца ма, ре ша ва ње за да тих про бле ма, ана ли за слу ча-
је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и ин тер не та, итд. 

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког ра да

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 36 ме се ци
те о риј ска 
на ста ва

спе ци ја ли стич ки 
стаж

израда 
рада

Пред мет ча со ви ме се ци  
или не де ље ме се ци

ТЕ О РИЈ СКА И ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА  – 9 МЕ СЕ ЦИ 
Фар ма ко ло ги ја 120 ч
Фар ма ко те ра пи ја 120 ч
Па то фи зи о ло ги ја 30 ч
Фар ма ко ки не ти ка 20 ч 
Фар ма це ут ска тех но ло ги ја 10 ч
укуп но 300 ч 
ПРАК ТИЧ НИ СТРУЧ НИ РАД НА ФА КУЛ ТЕ ТУ ИЛИ У ЗДРАВ СТВЕ НОЈ УСТА-
НО ВИ (СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ СТАЖ)  – 23 МЕ СЕ ЦА
Фар ма ко ло ги ја 6 н 

Фар ма ко те ра пи ја  – ана ли за слу ча је ва 6 н 

Па то фи зи о ло ги ја 3 н 
Кли нич ке ди сци пли не са фар ма ко те ра пи-
јом од ре ђе них бо ле сти 18 м 

Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја у фар ма ко те-
ра пи ји 5 н 

Спе ци ја ли стич ки рад 4 м

Спе ци ја ли зант је оба ве зан да на кон ста жи ра ња по ло жи ко ло-
кви јум из од ре ђе не обла сти ста жи ра ња, чи ме сти че услов за оба-
вља ње на ред ног де ла ста жа.

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Па то фи зи о ло ги ја
Па то фи зи о ло шки ме ха ни зми оште ће ња ће ли је. За па ље ње и 

ме ди ја то ри за па ље ња. Ма лиг на тран сфор ма ци ја и раст. По ре ме-
ћа ји про ме та во де и елек тро ли та. Ети о па то ге не за ше ћер не бо ле-
сти. Ети о па то ге не за ате ро скле ро зе. Ети о па то ге не за го ја зно сти. 
Ети о па то ге не за по ре ме ћа ја аци до-ба зне рав но те же. Ети о па то ге-
не за нај ва жни јих по ре ме ћа ја функ ци је кар ди о ва ску лар ног си сте-
ма. Ети о па то ге не за по ре ме ћа ја функ ци је ре спи ра тор ног си сте ма. 
Ети о па то ге не за по ре ме ћа ја бу бре жних функ ци ја. Ети о па то ге не за 
нај ва жни јих по ре ме ћа ја функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма. 
Ети о па то ге не за по ре ме ћа ја не у ро ве ге та тив не ре гу ла ци је. Ети о па-
то ге не за нај ва жни јих по ре ме ћа ја функ ци је ен до кри них жле зда и 
не у ро ен до кри не ре гу ла ци је. Ети о па то ге не за нај ва жни јих по ре ме-
ћа ја ди ге стив ног трак та и је тре. Ети о па то ге не за по ре ме ћа ја са ста-
ва и функ ци је кр ви.

Фар ма ко ло ги ја:
Те о риј ска на ста ва:
Оп шти прин ци пи и раз вој ле ка. Ре цеп тор ски/ће лиј ски/мо-

ле кул ски ни во. Цен трал ни нер вни си стем. Пе ри фер ни нер вни си-
стем. Кар ди о ва ску лар ни си стем. Иму но фар ма ко ло ги ја (за па ље ње/
аута ко и ди). Ен до кри ни си стем. Ре спи ра тор ни си стем. Бу бре зи/во-
да и елек тро ли ти. Крв. Га стро ин те сти нал ни си стем. Хе мо те ра пи-
ја/кан цер. Ко жа. Ви та ми ни.

Прак тич на на ста ва: 
Оп шти прин ци пи и раз вој ле ка. Ре цеп тор ски/ће лиј ски/мо-

ле кул ски ни во. Цен трал ни нер вни си стем. Пе ри фер ни нер вни си-
стем. Кар ди о ва ску лар ни си стем. Иму но фар ма ко ло ги ја (за па ље ње/
аута ко и ди).

Фар ма ко те ра пи ја 
Те о риј ска и прак тич на на ста ва (ана ли за слу ча је ва):
Фар ма ко те ра пи ја: обо ље ња кар ди о ва ску лар ног си сте ма; 

обо ље ња ре спи ра тор ног си сте ма; обо ље ња га стро ин те сти нал ног 

си сте ма; бу бре жних обо ље ња; не у ро ло шких обо ље ња; пси хи ја-
триј ских обо ље ња; ен до кри них обо ље ња и бо ле сти ме та бо ли зма; 
обо ље ња ко же; ин фек тив них и он ко ло шких обо ље ња.

Фар ма ко ки не ти ка:
Зна чај у фар ма ко те ра пи ји. Фар ма ко ки не тич ки про це си ко ји-

ма под ле же лек у ор га ни зму. Прин ци пи фар ма ко ки не тич ке ана ли зе 
по да та ка. Фар ма ко ки не тич ки па ра ме три: де фи ни ци је, из ра чу на ва-
ња, зна чај у пра ће њу те ра пи је. Прин ци пи кли нич ке фар ма ко ки не-
ти ке. Фар ма ко ки не тич ке ин тер ак ци је.

Фар ма це ут ска тех но ло ги ја: 
Но ви/са вре ме ни фар ма це ут ски об ли ци ле ко ва. Ка рак те ри-

сти ке од ре ђе них фар ма це ут ских об ли ка ле ко ва у од но су на ме сто 
при ме не. Мо гућ но сти ком би но ва ња/ме ша ња ле ко ва за па рен те-
рал ну при ме ну и по тен ци јал не ин тер ак ци је (in vi tro). Би о фар ма це-
ут ске ка рак те ри сти ке фар ма це ут ских об ли ка ле ко ва. Ути цај вр сте 
фар ма це ут ског об ли ка ле ка на осло ба ђа ње ле ко ви те суп стан це из 
пре па ра та и би о ло шку рас по ло жи вост.

Кли нич ке ди сци пли не са фар ма ко те ра пи јом од ре ђе них бо ле сти:
Мо дул 1. Фар ма це ут ска за шти та 
Про фе си о нал но во ђе ње, при ме на и пре гле да ње те ра пиј ске ли-

сте па ци јен та. Из ра да ба зе по да та ка „фар ма це ут-па ци јент”. Са чи-
ња ва ње ли сте те ра пиј ских про бле ма за сва ког па ци јен та. Ди зај ни-
ра ње пла на фар ма це ут ске за шти те и пра ће ње ње го вог спро во ђе ња. 

Мо дул 2. Кли нич ки ла бо ра то риј ски те сто ви и њи хо ва ин тер-
пре та ци ја

Те сто ви за про це ну функ ци је је тре. Уреа, кре а ти нин и елек-
тро ли ти. Број крв них ће ли ја. Про тром бин ско вре ме. При ме на ла-
бо ра то риј ских те сто ва у ин фек ци ја ма. Лум бал на пунк ци ја.

Мо дул 3. Фар ма ко те ра пи ја ин фек тив них бо ле сти
Пре глед  – ан ти би о ти ци и ми кро би о ло ги ја. Ин фек ци је цен-

трал ног нер вног си сте ма. Ин фек ци је гор њег и до њег ре спи ра тор-
ног трак та. Га стро ин те сти нал не и аб до ми нал не ин фек ци је. Ин-
фек ци је ури нар ног трак та и про ста ти тис. Сек су ал но пре но си ве 
бо ле сти. Ин фек тив ни ен до кар ди тис. АИДС. Гљи вич не ин фек ци је. 
Па ра зит не ин фек ци је. Ин фек ци је ко сти ју и згло бо ва. Сеп тич ки 
шок. Иму ни за ци ја. Хи рур шке ин фек ци је и ан ти ми кроб на про фи-
лак са. Ин фек ци је ко же и ме ких тки ва. 

Мо дул 4. Фар ма ко те ра пи ја кар ди о ва ску лар ног си сте ма
Хи пер тен зи ја. Кон ге стив на ср ча на ин су фи ци јен ци ја и кар ди-

о ми о па ти је. Арит ми је. Ко ро нар на бо лест ср ца: ан ги на пек то рис и 
акут ни ин фаркт ми о кар да. Хи пер ли пи де ми је. Тромбoемболијска 
бо лест. Пе ри фер на ва ску лар на обо ље ња. При ме на ле ко ва при ли-
ком кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је. 

Мо дул 5. Фар ма ко те ра пи ја ре спи ра тор ног си сте ма
Аст ма. Хро нич на оп струк тив на бо лест плу ћа. Ту бер ку ло за. 

Ма лиг на обо ље ња ре спи ра тор ног си сте ма. Плућ не бо ле сти иза-
зва не ле ко ви ма.

Мо дул 6. Фар ма ко те ра пи ја га стро ин те сти нал ног си сте ма
Га стро е зо фа ге ал ни ре флукс. Пеп тич ки ул кус. Ин фла ма тор не 

бо ле сти цре ва. Ди ја ре ја и кон сти па ци ја. На у зе ја и по вра ћа ње. Хе-
па ти тис и ци ро за је тре. Пан кре а ти тис и хо ле ли ти ја за. 

Мо дул 7. Фар ма ко те ра пи ја ен до кри ног си сте ма
Ди ја бе тес ме ли тус. Аб нор мал но сти функ ци је ти ре о ид не 

жле зде. Адре но кор ти кал на дис функ ци ја. Дис функ ци је хор мо на 
хи по фи зе. 

Мо дул 8. Фар ма ко те ра пи ја цен трал ног нер вног си сте ма 
Анк си о зност. Пси хо зе. Де пре си ја. Ши зо фре ни по ре ме ћа ји. 

По ре ме ћа ји спа ва ња. Би по лар ни афек тив ни по ре ме ћа ји. Син дром 
хи пе рак тив но сти у де це. Мул ти пла скле ро за. Епи леп си ја. Пар кин-
со но ва бо лест. Аlzheimer-ова бо лест. Гла во бо ље и ми гре на. Мо-
жда ни удар. Не у ро пат ски бол.

Мо дул 9. Фар ма ко те ра пи ја бу бре га
Ба ланс во де и елек тро ли та. Акут на бу бре жна ин су фи ци јен-

ци ја. Хро нич на бу бре жна ин су фи ци јен ци ја. Ди ја ли за и до зи ра ње 
ле ко ва код па ци је на та на ди ја ли зи. При ла го ђа ва ње до зе ле ко ва у 
ре нал ној дис функ ци ји. Гло ме ру ло не фри тис. Ди ја бе тес ин си пи дус. 

Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја у фар ма ко те ра пи ји
Ин фор ма ци је и њи хов зна чај у би о ме ди ци ни. Ге не ри са ње би-

о ме ди цин ских ин фор ма ци ја  – екс пе ри мен тал на, кли нич ка и епи-
де ми о ло шка ис тра жи ва ња. 

Пре тра жи ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја. Ин фор ма ци о ни 
си сте ми у би о ме ди ци ни. 

Ко му ни ка ци о не мре же. Елек трон ски сер ви си. Про це на ва ља-
но сти ин фор ма ци ја у би о ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма. Ци ти ра-
ње ли те ра ту ре и ме то до ло ги ја из ра де струч ног ра да. 



7. Фар ма це ут ска тех но ло ги ја 
две го ди не 
(24 ме се ца)

Сту диј ским про гра мом спе ци ја ли за ци је пред ви ђе но је сти ца-
ње/про ши ре ње те о риј ског зна ња и ве шти на из обла сти фар ма це ут-
ске тех но ло ги је ве за на за фор му ла ци ју раз ли чи тих фар ма це ут ских 
об ли ка ле ко ва, по ступ ке њи хо ве из ра де/про из вод ње, фар ма це-
ут ско-тех но ло шка и би о фар ма це ут ска ис пи ти ва ња њи хо вог ква-
ли те та, као и ста бил но сти ле ко ви тих пре па ра та. Про грам та ко ђе 
укљу чу је не ке аспек те ди зај на, раз во ја, про из вод ње и обез бе ђе ња 
ква ли те та ле ко ва у фар ма це ут ској ин ду стри ји. Сви аспек ти из ра-
де/про из вод ње ле ко ва за сту пље ни су у окви ру ра да фар ма це у та 
у апо те ка ма (при мар ни ни во здрав стве не за шти те) и бол нич ким 
апо те ка ма (се кун дар ни ни во здрав стве не за шти те), као и у фар ма-
це ут ској ин ду стри ји.

Про ход ност за спе ци ја ли за ци ју из фар ма це ут ске тех но ло ги је 
за по тре бе здрав ства има ју кан ди да ти  – ди пло ми ра ни фар ма це у-
ти/ма ги стри фар ма ци је са по ло же ним струч ним ис пи том ко ји ма 
је одо бре на спе ци ја ли за ци ја од стра не над ле жног Ми ни стар ства 
здра вља.

Спе ци ја ли за ци ја из фар ма це ут ске тех но ло ги је из во ди се у 
то ку две го ди не, од но сно 24 ме се ца и об у хва та те о риј ску и прак-
тич ну на ста ву, из ра ду два се ми нар ска ра да, спе ци ја ли стич ки стаж, 
из ра ду и од бра ну спе ци ја ли стич ког ра да.

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 24 ме се ца 
те о риј ска и 
прак тич на 

на ста ва

спе ци ја ли стич ки 
стаж

из ра да 
ра да

Пред мет ча со ви ме се ци ме се ци
Те о риј ска и прак тич на на ста ва  – 9 ме се-
ци
Увод у ме то до ло ги ју ис тра жи вач ког ра да 12 ч
Фар ма це ут ска тех но ло ги ја 140 ч
За кон ски и струч ни про пи си у из ра ди/
про из вод њи ле ко ва 20 ч

Ода бра на по гла вља фар ма ко те ра пи је 20 ч
Би о тех но ло шки и иму но ло шки ле ко ви 16 ч
Биљ ни ле ко ви и фи то те ра пи ја 12 ч
Ис пи ти ва ње и кон тро ла ква ли те та ле-
ко ва 20 ч

укуп но 240 ч
Спе ци ја ли стич ки стаж  – 12 ме се ци
Из ра да ле ко ва у усло ви ма апо те ке* 2,5  – 5 м
Из ра да ле ко ва у усло ви ма бол нич ке апо-
те ке* 1  – 5 м

Про из вод ња ле ко ва у фар ма це ут ској ин-
ду стри ји* 1  – 5 м

Из ра да биљ них ле ко ва* 1 м
укуп но 12 м
Спе ци ја ли стич ки рад 3 м

*  Ду жи на тра ја ња спе ци ја ли стич ког ста жа у по је ди ним уста но ва ма у ко ји ма се 
из ра ђу ју/про из во де ле ко ви утвр ђу је се у до го во ру са мен то ром у за ви сно сти од 
по тре ба рад ног ме ста (пред ви ђе них по сло ва и ак тив но сти) и ин те ре со ва ња спе-
ци ја ли зан та

ПРО ГРАМ НА СТА ВЕ

1. Увод у методологију истраживачког рада (12 часова)

Ин фор ма ци је и њи хов зна чај у ис тра жи вач ком/струч ном 
ра ду. Пре тра жи ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја. Ин тер нет. Пре-
тра жи ва ње Ин тер не та. Елек трон ски сер ви си. Рад на ра чу на ру 
(Mic ro soft Of fi ce). Ста ти стич ка об ра да по да та ка. Па ра ме тар ски и 
не па ра ме тар ски те сто ви. Ста ти стич ки екс пе ри мен тал ни ди зајн. 
При ка зи ва ње ре зул та та ис тра жи ва ња: струч ни ра до ви, по стер 
пре зен та ци је, усме не пре зен та ци је.

2. Фармацеутска технологија (120 часова)

1. Теч ни фар ма це ут ски об ли ци
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке теч них фар ма це ут ских об ли ка (ти-

па рас тво ра, су спен зи ја и емул зи ја) за раз ли чи те пу те ве/ме ста 
при ме не

 – Фор му ла ци ја и из ра да/про из вод ња теч них фар ма це ут ских 
об ли ка

 – Из ра да теч них ма ги страл них пре па ра та из чвр стих фар ма-
це ут ских об ли ка

 – Про бле ми у из ра ди/про из вод њи теч них фар ма це ут ских об-
ли ка

 – Фар ма це ут ско-тех но ло шка и би о фар ма це ут ска ис пи ти ва ња 
теч них фар ма це ут ских об ли ка

 – Спе ци фич но сти при ме не теч них фар ма це ут ских об ли ка  – 
ин фор ма ци је и упут ства па ци јен ту

2. По лу чвр сти фар ма це ут ски об ли ци
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке по лу чвр стих фар ма це ут ских об ли-

ка за раз ли чи те пу те ве/ме ста при ме не
 – Фак то ри зна чај ни за фор му ла ци ју и из ра ду/про из вод њу по-

лу чвр стих фар ма це ут ских об ли ка
 – Са вре ме не по моћ не суп стан це у фор му ла ци ја ма по лу чвр-

стих фар ма це ут ских об ли ка
 – Из ра да ма ги страл них пре па ра та по лу чвр сте кон зи стен ци је 

из го то вих ле ко ва
 – Фар ма це ут ско-тех но ло шка и би о фар ма це ут ска ис пи ти ва ња 

по лу чвр стих фар ма це ут ских об ли ка
3. Оф тал мо ло шки и па рен те рал ни фар ма це ут ски об ли ци
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке оф тал мо ло шких и па рен те рал них 

фар ма це ут ских об ли ка (теч ни и по лу чвр сти пре па ра ти за очи, ин-
јек ци је, ин тра вен ске ин фу зи је, кон цен тра ти за ин јек ци је и ин фу-
зи је)

 – Фак то ри зна чај ни за фор му ла ци ју и из ра ду/про из вод њу оф-
тал мо ло шких и па рен те рал них фар ма це ут ских об ли ка

 – По моћ не суп стан це за оф тал мо ло шке и па рен те рал не фар-
ма це ут ске об ли ке  – вр сте, осо би не и зах те ви за ква ли тет

 – Про це на по тре бе и мо гућ но сти за из ра ду оф тал мо ло шких и 
па рен те рал них пре па ра та у усло ви ма апо те ке и бол нич ке апо те ке 
(за ви сно од вр сте пре па ра та)

 – Мо гућ но сти при пре ма ња ме ша ви на ле ко ви тих пре па ра та 
за па рен те рал ну при ме ну и про бле ми ком па ти бил но сти ме ша ви на 
па рен те рал них об ли ка ле ко ва

 – Ис пи ти ва ња ква ли те та оф тал мо ло шких и па рен те рал них 
фар ма це ут ских об ли ка  – фар ма це ут ско-тех но ло шки и би о фар ма-
це ут ски аспек ти

 – Спе ци фич но сти при ме не оф тал мо ло шких и па рен те рал них 
фар ма це ут ских об ли ка  – ин фор ма ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци-
јен ту/здрав стве ном рад ни ку

4. Рас тво ри за ди ја ли зу, пе ри то не ум ску ди ја ли зу, рас тво ри 
за кон зер ви са ње/чу ва ње ор га на за тран сплан та ци ју и рас тво ри за 
ири га ци ју  – вр сте, ка рак те ри сти ке и из ра да/про из вод ња

5. Чвр сти фар ма це ут ски об ли ци
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке чвр стих фар ма це ут ских об ли ка 

(пра шко ви, кап су ле, та бле те, су по зи то ри је, ва ги то ри је)
 – Фак то ри зна чај ни за фор му ла ци ју и из ра ду/про из вод њу 

чвр стих фар ма це ут ских об ли ка
 – Екс ци пи јен си за из ра ду чвр стих фар ма це ут ских об ли ка  – 

вр сте и осо би не
 – Про бле ми у из ра ди/про из вод њи чвр стих фар ма це ут ских 

об ли ка
 – Ис пи ти ва ње ква ли те та чвр стих фар ма це ут ских об ли ка  – 

фар ма це ут ско-тех но ло шки и би о фар ма це ут ски аспек ти
6. Ме ди цин ска сред ства  – фар ма це ут ско-тех но ло шки аспек ти
7. Пре па ра ти за ин ха ла ци ју
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке пре па ра та за ин ха ла ци ју
 – Спе ци фич но сти при ме не пре па ра та за ин ха ла ци ју  – ин фор-

ма ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци јен ту/здрав стве ном рад ни ку
8. Хо ме о пат ски ле ко ви
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке хо ме о пат ских ле ко ва
 – Спе ци фич но сти из ра де хо ме о пат ских ле ко ва
9. Ци то ток сич ни ле ко ви
 – Спе ци фич но сти при пре ме ци то ток сич них ле ко ва у усло ви-

ма бол нич ке апо те ке
 – Ру ко ва ње ци то ток сич ним ле ко ви ма  – по треб ни усло ви и 

без бед ност
 – Спе ци фич но сти при ме не ци то ток си чих ле ко ва  – ин фор ма-

ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци јен ту/здрав стве ном рад ни ку
10. Ра ди о фар ма це ут ски пре па ра ти
 – Вр сте и ка рак те ри сти ке ра ди о фар ма це ут ских пре па ра та
 – Спе ци фич но сти при пре ме ра ди о фар ма це ут ских пре па ра та 

у усло ви ма бол нич ке апо те ке



 – Ру ко ва ње ра ди о фар ма це ут ским пре па ра ти ма  – по треб ни 
усло ви и без бед ност

 – Спе ци фич но сти при ме не ра ди о фар ма це ут ских пре па ра та 
 – ин фор ма ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци јен ту/здрав стве ном рад-
ни ку

3. Законски и стручни прописи у изради/производњи лекова
(20 часова)

За кон ски про пи си зна чај ни за област ра да апо те ка, бол нич-
ких апо те ка и фар ма це ут ске ин ду стри је. Струч ни про пи си ко ји 
ре гу ли шу из ра ду/про из вод њу ле ко ва у апо те ка ма, бол нич ким апо-
те ка ма, као и у фар ма це ут ској ин ду стри ји. Про пи си и стан дар ди 
о усло ви ма за из ра ду ле ко ва у апо те ка ма, бол нич ким апо те ка ма и 
фар ма це ут ској ин ду стри ји. Про пи си за озна ча ва ње, чу ва ње/скла-
ди ште ње и ди стри бу ци ју ле ко ва.

4. Одабрана поглавља фармакотерапије (20 часова)

Те ра пи ја обо ље ња ока. Те ра пи ја обо ље ња уро ге ни тал ног 
трак та. Ло кал на и си стем ска те ра пи ја ко жних обо ље ња. Спе ци-
фич но сти те ра пи је у пе ди ја три ји и ге ри ја три ји.

5. Биотехнолошки и имунолошки лекови (16 часова)

1. Би о тех но ло шки ле ко ви
 – Би о тех но ло шки ле ко ви ти па ре ком би нант них про те и на и 

мо но клон ских ан ти те ла
 – Би о тех но ло шки ле ко ви пр ве и дру ге ге не ра ци је (при ме ри: 

ху ма ни ин су лин, ху ма ни хор мон ра ста, ин тер фе ро ни, ери тро по е-
тин)

 – Спе ци фич но сти при ме не би о тех но ло шких ле ко ва  – ин фор-
ма ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци јен ту/здрав стве ном рад ни ку

2. Иму но ло шки ле ко ви (Вак ци не и иму но се ру ми за ху ма ну 
упо тре бу)

 – Вр сте и ка рак те ри сти ке вак ци на и иму но се ру ма за ху ма ну 
упо тре бу

 – Спе ци фич но сти чу ва ња и при ме не вак ци на и иму но се ру ма 
за ху ма ну упо тре бу  – ин фор ма ци је и упут ства ко ри сни ку/па ци јен-
ту/здрав стве ном рад ни ку

6. Биљни лекови и фитотерапија (12 часова)

Фар ма це ут ски об ли ци биљ них ле ко ва. Фор му ла ци ја, из ра да 
и фар ма це ут ско-тех но ло шка ис пи ти ва ња биљ них ле ко ва. Спе ци-
фич но сти и зна чај биљ них ле ко ва. Обез бе ђе ње ква ли те та биљ них 
ле ко ва. Прин ци пи ра ци о нал не фи то те ра пи је. Без бед ност при ме-
не биљ них ле ко ва. При ме на биљ них ле ко ва код функ ци о нал них 

по ре ме ћа ја и обо ље ња. Биљ ни ле ко ви са иму но мо ду ла тор ним де-
ло ва њем.

7. Испитивање и контрола квалитета лекова (20 часова)

Зах те ви за ква ли тет, спе ци фи ка ци је и са др жај сер ти фи ка та о 
ква ли те ту ак тив них суп стан ци, по моћ них суп стан ци (екс ци пи је на са), 
па ков ног ма те ри ја ла и ле ко ва. Ода бра не ме то де за ис пи ти ва ње ква ли-
те та ак тив них суп стан ци, по моћ них суп стан ци (екс ци пи је на са), па-
ков ног ма те ри ја ла и ле ко ва пре ма Ph. Eur., USP и BP. Се ми нар ски рад

Спе ци ја ли стич ки стаж

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба вља у уста но ва ма ко је су од ре-
ђе не као на став не ба зе и ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду про сто ра, 
опре ме и ка дро ва. Уста но ве за оба вља ње ста жа су: апо те ке (фар-
ма це ут ска здрав стве на де лат ност на при мар ном ни воу) ко је има-
ју усло ве за из ра ду ма ги страл них ле ко ва (ми ни мум две), га лен ске 
ла бо ра то ри је при апо те ка ма (јед на или ви ше), бол нич ке апо те ке у 
ко ји ма се из ра ђу ју ле ко ви (ми ни мум две), уста но ва у ко јој се из-
ра ђу ју биљ ни ле ко ви (ми ни мум јед на), ла бо ра то ри ја за кон тро лу 
ле ко ва и фар ма це ут ска ин ду стри ја.

Спе ци ја ли стич ки рад

Спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној фор ми и мо же би ти екс пе-
ри мен тал ни или би бли о граф ски.

8. Кон тро ла и при ме на ле ко ви тих би ља ка 
две го ди не 
(24 ме се ца)

Спе ци ја ли за ци ја из Кон тро ле и при ме не ле ко ви тих би ља ка 
из во ди се то ком две го ди не (24 ме се ца). Об у хва та те о риј ску на ста-
ву, спе ци ја ли стич ки стаж, спе ци ја ли стич ки ис пит, из ра ду и од бра-
ну спе ци ја ли стич ког ра да.

Про ход ност. По што ову спе ци ја ли за ци ју одо бра ва Ми ни-
стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, пра во упи са има ју сви здрав-
стве ни рад ни ци: фар ма це у ти, ле ка ри и сто ма то ло зи. Ле ка ри и 
сто ма то ло зи мо гу упи са ти спе ци ја ли за ци ју тек по сле по ло же них 
ис пи та бо та ни ка и фар ма ког но зи ја по ва же ћем сту диј ском про гра-
му на ста ве на Фар ма це ут ском фа кул те ту, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.

До пу на. Ову спе ци ја ли за ци ју мо гу упи са ти и ди пло ми ра ни 
тех но ло зи, агро но ми, хе ми ча ри и би о ло зи, али са мо као са мо фи-
нан си ра ју ћи сту ден ти. Пре упи са мо ра ју по ло жи ти ис пи те бо та ни-
ка и/или фар ма ког но зи ја по ва же ћем сту диј ском про гра му на ста ве 
на Фар ма це ут ском фа кул те ту, Уни вер зи тет у Бе о гра ду. Уве ре ње о 
за вр шет ку спе ци ја ли за ци је из да је Фар ма це ут ски фа кул тет.

ПЛАН ТЕ О РИЈ СКЕ И ПРАК ТИЧ НЕ НА СТА ВЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је је две го ди не (24 месецa) 

ПРЕД МЕ ТИ Те о риј ска на ста ва  – 9 ме се ци Спе ци ја ли стич ки стаж  – 
12 ме се ци ≈ 52 не де ље

Из ра да спе ци ја ли стич ког  
ра да  – 3 ме се ца

 Се ме стар I Се ме стар II   
Ста ти сти ка 20 ча со ва    
За кон ска ре гу ла ти ва и стан дар ди(у про из вод њи и при ме ни биљ них дро га и ле ко ва) 20 ча со ва    
Мор фо ло шка ка рак те ри за ци ја и иден ти фи ка ци ја биљ них дро га 40 ча со ва    
Хе миј ска ка рак те ри за ци ја и кон тро ла ква ли те та биљ них дро га, пре па ра та и ле ко ва 20 ча со ва 60 ча со ва   
Фар ма ко ло шка ка рак те ри за ци ја и при ме на биљ них дро га и ле ко ва 20 ча со ва 60 ча со ва   
ПРАК СА     
Про из вод ња биљ них дро га, пре па ра та и ле ко ва   1,5 ме се ци  
Кон тро ла ква ли те та биљ них дро га, пре па ра та и ле ко ва   3 месецa или 7 ме се ци*  
Ме ди цин ска при ме на биљ них дро га и ле ко ва   3 месецa или 7 ме се ци*  
Не-ме ди цин ска при ме на биљ них дро га   15 да на  
Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да    3 месецa

*  У за ви сно сти од ин те ре со ва ња и по тре бе рад ног ме ста, спе ци ја ли зант од лу чу је да ли ће сво је спе ци ја ли стич ке сту ди је усме ри ти ви ше пре ма кон тро ли или пре ма при ме ни 
ле ко ви тих би ља ка и биљ них ле ко ва  Ово усме ра ва ње се огле да у ор га ни за ци ји спе ци ја ли стич ког ста жа и ка сни је у те ми спе ци ја ли стич ког ра да



ПРО ГРАМ ТЕ О РИЈ СКЕ НА СТА ВЕ (два се ме стра)

1. Статистика (20 часова)

 – Ева лу а ци ја ана ли тич ких ме то да. Од ре ђи ва ње не пре ци-
зно сти. Од ре ђи ва ње не тач но сти. Ли мит де тек ци је. Ли не ар ност. 
Про це на ин тер фе рен ци ја. По ре ђе ње ме то да. Ме то да стан дард ног 
до дат ка. Ци ље ви ана ли тич ког ква ли те та. Мер на не си гур ност.  – 
Оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли те та. Основ не опе ра ци је у 
ста ти стич ком си сте му ква ли те та. Кон трол на пра ви ла. Спо ља шња 
кон тро ла ква ли те та.

2. Законска регулатива и стандарди у производњи
и примени лековитих биљака (20 часова)

 – Ва же ћа за кон ска ре гу ла ти ва у Ср би ји ве за но за про из вод њу 
биљ них дро га, пре па ра та биљ них дро га, биљ них и тра ди цо нал них 
биљ них ле ко ва (у на став ку биљ них ле ко ва).

 – По ве за ност са европ ском ре гу ла ти вом.
 – Мо но гра фи је биљ них дро га и пре па ра та у фар ма ко пе ја ма.
 – Мо но гра фи је биљ них дро га EMA; WHO; ESCOP; Комисиja Е.
 – Ста вља ње у про мет биљ ног и тра ди цо нал ног биљ ног ле ка: 

зах те ви ре ги стра ци је.

3. Морфолошка карактеризација и идентификација биљних дрога
(40 часова)

 – Спо ља шња и уну тра шња мор фо ло ги ја ле ко ви тих би ља ка;
 – Ма кро скоп ски и ми кро скоп ско ис пи ти ва ње мор фо ло шких 

ка рак те ри сти ка;
 – Мор фо ло шки ка рак те ри од зна ча ја за иден ти фи ка ци ју биљ-

ног ма те ри ја ла;
 – Иден ти фи ка ци ја не по зна тог ма те ри ја ла на осно ву ма кро-

скоп ског и ми кро скоп ског ис пи ти ва ња мор фо ло шких ка рак те ри-
сти ка;

 – Ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за ме ша ви не биљ них 
дро га по зна тог са ста ва.

 – Иден ти фи ка ци ја спра ше ног биљ ног ма те ри ја ла на осно ву 
ма кро скоп ског и ми кро скоп ског ис пи ти ва ња.

 – При ме на хи сто хе миј ских ре ак ци ја за иден ти фи ка ци ју биљ-
ног ма те ри ја ла;

 – Но ве ме то де би о ло шких ис пи ти ва ња од зна ча ја за иден ти-
фи ка ци ју биљ ног ма те ри ја ла.

 – Ути цај би от ских и аби от ских фак то ра на мор фо ло шке и 
дру ге (хе миј ске) ка рак те ри сти ке биљ ног ма те ри ја ла.

4. Хемијска карактеризација и контрола квалитета биљних
дрога, препарата биљних дрога и биљних лекова (80 часова)

 – Ак тив не ком по нен те биљ них ле ко ва;
 – Нај ва жни је хе миј ске гру пе фар ма ко ло шки ак тив них са сто-

ја ка би ља ка;
 – Струк ту ра и хе миј ска ре ак тив ност;
 – При ме на хе миј ских ре ак ци ја за иден ти фи ка ци ју;
 – При ме на хро ма то гра фи је на тан ком сло ју ад сор бен са за 

иден ти фи ка ци ју;
 – Од ре ђи ва ње са др жа ја од ре ђе них са сто ја ка у дро ги;
 – Ква ли тет биљ них дро га  – мо но гра фи ја офи ци нал них биљ-

них дро га;
 – Кон тро ла ква ли те та офи ци нал них биљ них дро га;
 – При ступ фор ми ра њу стан дар да ква ли те та за не-офи ци нал-

не биљ не дро ге;
 – Здрав стве на ис прав ност биљ них дро га;
 – Обез бе ђи ва ње ква ли те та биљ них дро га.
 – Пре па ра ти биљ них дро га.
 – Обез бе ђе ње ква ли те та пре па ра та биљ них дро га.
 – Ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за пре па ра та биљ них 

дро га.
 – Вр сте биљ них ле ко ва.
 – Обез бе ђи ва ње ква ли те та биљ них ле ко ва.
 – Хе миј ско-фар ма це ут ско-би о ло шка кон тро ла биљ них ле ко ва;
 – Ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за ак тив них ком по-

нен ти биљ них ле ко ва;

 – Основ не ин фор ма ци је о би о фар ма це ут ској ка рак те ри за ци ји 
(кон тро ли) биљ них ле ко ва;

 – Основ не ин фор ма ци је о би о ло шкој кон тро ли биљ них ле ко ва.

5. Фармаколошка карактеризација и примена биљних дрога,
биљних лекова и биљних додатака исхрани (80 часова)

 – Нај ва жни ји фар ма ко ло шки ак тив ни са стој ци би ља ка;
 – По ве за ност хе миј ске струк ту ре и фар ма ко ло шке ак тив но сти;
 – Фар ма ко ло шко  – ток си ко ло шка ис пи ти ва ња биљ них дро га, 

пре па ра та биљ них дро га и биљ них ле ко ва;
 – Кли нич ка ис пи ти ва ња биљ них дро га, пре па ра та биљ них 

дро га и биљ них ле ко ва;
 – „Биљ ни ле ко ви за сно ва ни на до ка зи ма” и тра ди ци о нал ни 

биљ ни ле ко ви;
 – При ме на биљ них дро га и ле ко ва у са мо ме ди ка ци ји;
 – Нај ва жни је биљ не дро ге и њи хо ви пре па ра ти ко је се ко ри-

сте код функ ци о нал них по ре ме ћа ја и обо ље ња: цен трал ног нер-
вног си сте ма, кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ре спи ра тор ног трак та, 
га стро ин те сти нал ног трак та, уро ге ни тал ног трак та, ко же и слу зо-
ко же. При ме на биљ них дро га код по ре ме ћа ја ме та бо ли зма. Биљ ни 
иму но сти му ла то ри и адап то ге ни. Биљ не дро ге ан ти ин фла ма тор-
ног де ло ва ња. Биљ ни ан ти ми кроб ни аген си. Биљ ни ан ти ок си дан-
си. Биљ ни ци то ста ти ци и ан ти ту мор ни аген си.

 – Без бед на при ме на биљ них дро га и ле ко ва: ин ди ка ци је, до-
зе, кон тра ин ди ка ци је.

 – Пру жа ње па ци јен ти ма ва лид не и од го вор не ин фор ма ци је и 
са вет о упо тре би биљ них дро га и ле ко ва.

 – Пра ће ње ефе ка та при ме не биљ них дро га и ле ко ва.
 – Фар ма ко ви ги лан ца биљ них дро га и ле ко ва.
 – Ме то до ло ги ја при ку пља ња по да та ка о биљ ним дро га ма и 

ле ко ви ма.
 – Нај ва жни ји web адре се.
Спе ци ја ли стич ки стаж:
Оба вља се у сле де ћим уста но ва ма:
1. Фар ма це ут ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду;
2. Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић”;
3. Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је;
4. Апо те кар ска Уста но ва Бе о град;
5. Апо те кар ска Уста но ва Но ви Сад.
Стаж се оба вља под мен тор ством Спе ци ја ли сте за ле ко ви то 

би ље или Спе ци ја ли сте из кон тролe и применe ле ко ви тих би ља ка
Рас по ред ре а ли за ци је спе ци ја ли стич ког ста жа:
Про из вод ња биљ них дро га, пре па ра та и ле ко ва  – 1,5 ме се ци
 – 5 недељa  – Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо-

сиф Пан чић”  – ове ра ва спе ци ја ли ста ле ко ви тог би ља из Ин сти ту та
 – 1 не де ља  – За вод за за шти ту при ро де Ср би је  – ове ра ва Ру-

ко во ди лац спе ци ја ли за ци је и ди рек тор За во да;
Кон тро ла ква ли те та биљ них дро га, пре па ра та и ле ко ва  – 3 

или 7 ме се ци
 – 2 ме се ца  – Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо-

сиф Пан чић”  – ове ра ва спе ци ја ли ста ле ко ви тог би ља из Ин сти ту та;
 – 1 ме сец  – Град ски За вод за за шти ту здра вља Бе о гра да  – 

ове ра ва ру ко во ди лац спе ци ја ли за ци је и ди рек тор За во да;
 – 1 ме сец  – Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср-

би је  – ове ра ва ру ко во ди лац спе ци ја ли за ци је и ди рек тор Аген ци је;
 – 3 ме се ца  – Ка те дра за фар ма ког но зи ју Фар ма це ут ског фа-

кул те та  – ове ра ва ру ко во ди лац спе ци ја ли за ци је;
Ме ди цин ска при ме на биљ них дро га и ле ко ва  – 3 или 7 ме-

се ци
 – 2 ме сец  – Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо-

сиф Пан чић”  – ове ра ва спе ци ја ли ста Ле ко ви тог би ља из Ин сти ту та;
 – 2 ме се ца  – Апо те кар ска Уста но ва Бе о град или Апо те кар-

ска уста но ва Но ви Сад  – ове ра ва спе ци ја ли ста Ле ко ви тог би ља из 
Уста но ве;

 – 3 ме се ца  – Ка те дра за фар ма ког но зи ју Фар ма це ут ског фа-
кул те та  – ове ра ва Ру ко во ди лац спе ци ја ли за ци је.

Не-ме ди цин ска при ме на биљ них дро га  – 0,5 ме се ци
 – 2 не де ље  – Ка те дра за фар ма ког но зи ју Фар ма це ут ског фа-

кул те та  – ове ра ва Ру ко во ди лац спе ци ја ли за ци је;

Спе ци ја ли стич ки рад

Про је кат из ра де спе ци ја ли стич ког ра да при пре ма спе ци ја ли-
зант у до го во ру са мен то ром. Спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној 



фор ми. Мо же би ти у це ло сти или де ли мич но за сно ван на екс пе ри-
мен тал ном ра ду ко је је оба вио спе ци ја ли зант.

9. Со ци јал на фар ма ци ја 
две го ди не 
(24 ме се ца)

Про ход ност: Про ход ност за ову здрав стве ну спе ци ја ли за ци ју 
има ју кан ди да ти  – ди пло ми ра ни фар ма це у ти/ма ги стри фар ма ци-
је и ди пло ми ра ни фар ма це у ти-ме ди цин ски би о хе ми ча ри/ма ги стри 
фар ма ци је-ме ди цин ски би о хе ми ча ри ко ји ма је одо бре на спе ци ја-
ли за ци ја од стра не над ле жног Ми ни стар ства Здра вља.

Кон цеп ци ја: Спе ци ја ли за ци ја из со ци јал не фар ма ци је из во ди 
се у то ку две го ди не, од но сно 24 ме се ца и об у хва та те о риј ску и 
прак тич ну на ста ву, спе ци ја ли стич ки стаж и из ра ду и од бра ну спе-
ци ја ли стич ког ра да.

Циљ спе ци ја ли за ци је из со ци јал не фар ма ци је је фор ми ра ње 
струч ња ка са спе ци ја ли стич ким зна њи ма и ис ку ством у обла сти ма 
ко је из у ча ва со ци јал на фар ма ци ја, фар ма це ут ска прак са, фар ма ко е-
пи де ми о ло ги ја,здрав стве на ети ка и фар ма це ут ско за ко но дав ство, као 
и са вла да ва ње од го ва ра ју ћих ве шти на из сва ке по је ди не обла сти.

Оства ри ва ње про гра ма:

I. Пу тем дво се ме страл не на ста ве кроз пред ме те:
 – Биостатистика
– Социјална фармација
– Јавно здравље, етика и права пацијената
– Менаџмент лековима у здравству
– Фармацеутско законодавство
– Фармакоепидемиологија и исходи
II. Оба вља њем оба ве зног јед но го ди шњег ста жа у ре фе рент-

ним уста но ва ма под ру ко вод ством име но ва них мен то ра.
III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра до ва, 

уче шће у ра ди о ни ца ма, ре ша ва ње за да тих про бле ма, ана ли за слу ча-
је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и Ин тер не та, итд.

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког ис тра жи вач ког или би бло-
граф ског ра да

ПЛАН СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 48 ме се ци

 те о риј ска 
на ста ва

спе ци ја ли стич ки 
стаж

из ра да 
ра да

Пред мет ча со ви ме се ци ме се ци
I  Те о риј ска на ста ва  – 9 ме се ци
Биостатистика 30 ч
Социјална фармација 90 ч
Јавно здравље, етика и права пацијената 30 ч
Менаџмент лековима у здравству 30 ч
Фармацеутско законодавство 30 ч
Фармакоепидемиологија и исходи 60ч
укуп но 270 ч
II  Спе ци ја ли стич ки стаж  – 12 ме се ци
Ко му ни ка ци ја у фар ма ци ји 2 м
Па ци јент и ле ко ви  2 м
Фар ма це ут ска прак са и про мо ци ја здра вља 
(со ци јал ни мар ке тинг) 2 м

Ква ли тет фар ма це ут ске здрав стве не услу ге 2 м
Ра ци о нал на упо тре ба ле ко ва 2 м
Фар ма ко е ко но ми ја и ис хо ди 2 м
укуп но 12 м
III  Спе ци ја ли стич ки рад 3м

ПРО ГРАМ НА СТА ВЕ

1. Би о ста ти сти ка – 30 ча со ва

По пу ла ци о не ана ли зе. Де скрип тив не сту ди је. Кли нич ке сту-
ди је (ран до ми зи ра не и не ран до ми зи ра не сту ди је). Ева лу а ци ја 
ис тра жи вач ких ме то да. Од ре ђи ва ње не пре ци зно сти. Од ре ђи ва-
ње не тач но сти. Сте пен не си гур но сти. Про це на ин тер фе рен ци ја. 
По ре ђе ње ме то да. Оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли те та. 
Основ не опе ра ци је у ста ти стич ком си сте му ква ли те та.

2. Со ци јал на фар ма ци ја – 90 ча со ва

Увод у со ци јал ну фар ма ци ју. Дру штво, здра вље и чо век. 
Јав но здра вље и со ци јал на фар ма ци ја. Де тер ми нан те здра вља и 
сти ло ви жи во та. Ква ли тет жи во та по ве зан са здра вљем и ње го ва 
про це на. Про це на здра вља ста нов ни штва и фак то ра по ве за них са 
здра вљем. Од нос бо ле сни ка пре ма бо ле сти. Ко му ни ка ци је у фар-
ма ци ји и дру штву. Би хеј ви о рал ни кон цеп ти фар ма ци је и дру штва. 
Лек  – па ци јент  – фар ма це ут. Ле ко ви и дру штво. Фар ма це ут ска 
ин ду стри ја и здрав ство. Тр жи шта у здрав ству. Си стем здрав стве-
не за шти те. Здрав стве на за шти та пре ма ни во и ма пре вен ци је и за 
по себ не по пу ла ци о не гру пе (же не и де ца, рад но-ак тив но ста нов-
ни штво, ге ри ја триј ска по пу ла ци ја, си ро ма шни, из бе гло ста нов-
ни штво, љу ди ко ји жи ве са ин ва ли ди те том). Здрав стве на за шти та 
за сно ва на на до ка зи ма. Фар ма це ут ска прак са. Ис хо ди у фар ма це-
ут ској де лат но сти. Здрав стве не тех но ло ги је и оце не по доб но сти 
здрав стве них тех но ло ги ја. Здрав стве на еко но ми ја и ква ли тет жи-
во та по ве зан са здра вљем.

3. Јав но здра вље, ети ка и пра ва па ци је на та – 30 ча со ва

Здрав стве ни, при вред ни и дру штве ни аспект фар ма це ут ске 
де лат но сти. Кон цепт здра вља и бо ле сти. Про мо ци ја здра вља (со-
ци јал ни мар ке тинг). Гре шке у фар ма ци ји  – мо рал на и кри вич на 
од го вор ност фар ма це у та. Етич ко ра су ђи ва ње у по што ва њу мо рал-
них вред но сти и пра ва па ци је на та. Не при др жа ва ње ко ди фи ко ва-
них на че ла. Уло га људ ских пра ва у јав ном здра вљу. Етич ки ко декс 
јав ног здра вља. Ге не рал ни ди рек то рат Ко ми си је за здра вље и за-
шти ту по тро ша ча при Европ ској уни ји. Пра ва и оба ве зе из здрав-
стве не за шти те и здрав стве ног оси гу ра ња да ва о ца здрав стве них 
услу га, ко ри сни ка и тре ће стра не.

4. Ме наџ мент ле ко ви ма у здрав ству – 30 ча со ва

По ли ти ка ле ко ва. Есен ци јал на ли ста ле ко ва. Кли нич ки во ди-
чи, те ра пиј ски про то ко ли. Јав не на бав ке у здрав ству. Пла ни ра ње, 
им пле мен та ци ја и мо ни то ринг упо тре бе ле ко ва. Здрав стве ни, дру-
штве ни и еко ном ски аспек ти и ис хо ди упо тре бе ле ко ва у по пу ла-
ци ја ма, ин сти ту ци ја ма, дру штву и код па ци јен та. Фар ма ко е ко ном-
ске ева лу а ци је. Уго ва ра ње са Фон до ви ма здрав стве ног оси гу ра ња. 
Услу ге у фар ма це ут ском здрав стве ном си сте му. Обез бе ђе ње ква-
ли те та фар ма це ут ских здрав стве них услу га.

5. Фар ма це ут ско за ко но дав ство – 30 ча со ва

На ци о нал на здрав стве на по ли ти ка и ре гу ла ти ва у здрав ству 
(за кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма, за кон о здрав стве-
ној за шти ти, здрав стве ном оси гу ра њу, здрав стве ним ко мо ра ма). 
Фар ма це ут ска ре гу ла ти ва (на ци о нал на под за кон ска ак та и стру-
ков на пра ви ла). Фар ма це ут ско за ко но дав ство у Европ ској уни ји 
и про це си хар мо ни за ци је. Ме ђу на род на ре гу ла ти ва о ле ко ви ма  – 
основ не смер ни це. 

6. Фар ма ко е пи де ми о ло ги ја и ис хо ди – 60 ча со ва

Ра ци о нал на упо тре ба ле ко ва. Основ ни прин ци пи фар ма ко-
е пи де ми о ло шких ме то да са ку пља ња, об ра де и ана ли зе по да та ка 
ве за них за упо тре бу ле ко ва и ме ди цин ских про из во да (ра ци о нал-
но про пи си ва ње ле ко ва, уче ста лост про пи си ва ња ле ко ва и ис ход 
ле че ња). Ме то де де тек ци је не же ље них и ко ри сних ефе ка та ле ко ва, 
укљу чу ју ћи спон та но из ве шта ва ње, ad hoc епи де ми о ло шке сту-
ди је и ко ри шће ње ба за по да та ка. Ди зајн сту ди ја. Сту ди је пре се ка, 
оп сер ва ци о не сту ди је (ко хорт сту ди је и слу чај-кон тро ла сту ди је) и 
кли нич ке сту ди је. Сту ди је упо тре бе ле ко ва. Спон та но при ја вљи ва-
ње не же ље них ефе ка та. При стра сност.Кли нич ки, со ци јал ни и еко-
ном ски ис хо ди упо тре бе ле ко ва.

Спе ци ја ли стич ки стаж

Ме то де прак тич не на ста ве укљу чу ју ак тив не ана ли зе при-
ме ра из прак се, уче шће у раз вој ним про јек ти ма прак се и ана ли-
зе фар ма це ут ског здрав стве ног си сте ма. Спе ци ја ли стич ки стаж се 
оба вља у уста но ва ма ко је су од ре ђе не као на став не ба зе и ис пу-
ња ва ју усло ве (опре ма и ка дар). Уста но ве за оба вља ње ста жа су: 



јав не апо те ке ко је има ју цен тар за ин фор ма ци је о ле ко ви ма, бол-
нич ке апо те ке при кли нич ким цен три ма (слу жба јав них на бав ки), 
Ре ги о нал ни за вод/ин сти тут за јав но здра вље и Ре пу блич ки ин сти-
тут за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић  – Ба тут”, Ре пу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње и ње го ве фи ли ја ле.

Спе ци ја ли стич ки рад

Про је кат из ра де спе ци ја ли стич ког ра да при пре ма спе ци ја ли-
зант у до го во ру са мен то ром. Спе ци ја ли стич ки рад је у пи са ној 
фор ми и мо же би ти ис тра жи вач ко-раз вој ни или би бли о граф ски.

IV. ПРО ГРА МИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ЗА СПЕ ЦИ ЈАЛ НО СТИ ИЗ КО ЈИХ СЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗУ ЈУ 

ЗДРАВ СТВЕ НИ СА РАД НИ ЦИ КАО И ДРУ ГА ЛИ ЦА  
ЗА ПО СЛЕ НА У ЗДРАВ СТВЕ НОЈ УСТА НО ВИ, ОД НО СНО 

ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ КО ЈА ЧИНE ТИМ  
СА ЗДРАВ СТВЕ НИМ РАД НИ ЦИ МА У ОБА ВЉА ЊУ  

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

1. Ме ди цин ска пси хо ло ги ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Тра ја ње це ло куп не спе ци ја ли за ци је из ме ди цин ске пси хо ло-
ги је: 36 ме се ци (3 го ди не)

Кли нич ка пси хо ло ги ја об у хва та 24 ме се ца

Овај пе ри од об у хва та бо ра вак и еду ка ци ју на кли нич ким оде-
ље њи ма Ин сти ту та за пси хи ја три ју:

а) Три оде ље ња днев не бол ни це за пси хо тич не по ре ме ћа је, 
пси хо со ма ти ку и не у рот ске по ре ме ћа је и по ре ме ћа је лич но сти  – 6 
ме се ци

б) Оде ље ња за ста ци о нар но ле че ње пси хо за „Вла ди мир Ву-
јић”  – 6 ме се ци

ц) цен тра за суд ску пси хи ја три ју  – 6 ме се ци
д) цен тра за мла де  – 6 ме се ци
као и бо ра вак и еду ка ци ју у тра ја њу од нај ма ње 12 ме се ца у 

не кој од сле де ћих уста но ва: Ин сти тут за де цу и омла ди ну КЦ Ср-
би је, Ин сти тут за не у ро ло ги ју КЦ Ср би је, Ин сти тут за мен тал но 
здра вље, „Ла за Ла за ре вић”, КБЦ „Дра ги ша Ми шо вић” ра ди еду ка-
ци је у сле де ћим обла сти ма:

Пси хо па то ло ги ја де це и омла ди не  – 5 ме се ци
По ро дич на те ра пи ја ал ко хо ли зма  – 2 ме се ца
Не у роп си хо ло ги ја (од ра слих и де це)  – 3 ме се ца
Ур гент на ста ња у пси хи ја три ји  – 1 ме сец
Дру го сте пе на ко ми си ја за до де лу де це у по ступ ку раз во да  – 1 

ме сец
Еду ка ци ја из суп спе ци ја ли стич ких обла сти је та ко ђе пред ви-

ђе на то ком овог пе ри о да: не у роп си хо ло ги ја, про јек тив ни те сто ви, 
упит ни ци лич но сти, те сто ви ин те ли ген ци је, суд ска пси хо ло ги ја

Нео ба ве зна је, али се пре по ру чу је еду ка ци ја из сле де ћих 
обла сти:

а) Суд ска пси хо ло ги ја
б) Ror schach ме тод
ц) Не у роп си хо ло ги ја
д) Упит ни ци лич но сти но ве ге не ра ци је
е) Ко ла бо ра тив на про це на
ф) Про це на су и ци дал но сти и хо ми ци дал но сти

Про ве ра зна ња

Про це на сте че них зна ња се вр ши кон ти ну и ра но то ком три 
го ди не спе ци ја ли за ци је на осно ву пра ће ња спе ци ја ли за на та, ко ло-
кви ју ма и за вр шног усме ног ис пи та.

По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 
пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 6 ко ло кви ју ма:

 – пси хи ја три ја,
 – пси хо те ра пи ја
 – пси хо па то ло ги ја де тињ ства и мла до сти

 – ме то де кли нич ке пси хо ло ги је те о ри ја лич но сти
 – ис тра жи вач ки про је кат из обла сти ме ди цин ске пси хо ло ги је
а) 3 при ка за кли нич ка слу ча ја и јав на од бра на ин тер пре ти-

ра них ре зул та та те сти ра ња пред мен то ри ма и гру пом спе ци ја ли-
за на та

б) мен тор на кра ју спе ци ја ли за ци је пре гле да 20 пси хо ло шких 
на ла за ура ђе них то ком спе ци ја ли стич ког ста жа на Ин сти ту ту за 
пси хи ја три ју

Ре до след спе ци ја ли за ци је

Не зах те ва се оба ве зни ре до след спе ци ја ли за ци је, али је по-
жељ но да се при о ри тет да кли нич кој пси хо ло ги ји на пси хи ја три ји.

Ци ље ви спе ци ја ли стич ке еду ка ци је

Основ ни циљ спе ци ја ли стич ке еду ка ци је из ме ди цин ске пси-
хо ло ги је је фор ми ра ње ком пе тент ног пси хо ло га ко ји је спо со бан 
да про це ду рал но тач но из вр ши пси хо те стов ну про це ну, ди јаг но-
сти ку је и са ве то дав но и те ра пиј ски тре ти ра па ци јен та у чи та вом 
спек тру ме ди цин ских уста но ва од фа зе при мар не, до тер ци јар не 
за шти те.

То укљу чу је сле де ће ве шти не:
1) По зна ва ње пси хич ког раз во ја чо ве ка, од ро ђе ња до се ни-

ју ма
2) По зна ва ње пси хо па то ло ги је у де тињ ству, адо ле сцен ци ји, 

зре ло сти и ста ро сти
3) По зна ва ње пси хи ја триј ских кла си фи ка ци о них си сте ма и 

основ них про бле ма ди фе рен ци ја ци је нор мал ног и па то ло шког
4) По зна ва ње ба те ри је пси хо ло шких те сто ва, од фа зе за да ва-

ња, до об ра де, ин те гра ци је и ин тер пре та ци је по да та ка
5) По зна ва ње прин ци па са ве то дав ног и пси хо те ра пиј ског ра да
6) При ме ну ових ве шти на у усло ви ма ам бу лант ног ра да, пар-

ци јал не и ста ци о нар не хо спи та ли за ци је
7) По зна ва ње ме то да на уч ног ис тра жи ва ња у пси хо ло ги ји
До бро еду ко ва ни пси хо лог то ком спе ци ја ли за ци је тре ба да 

овла да са мо оп сер ва ци јом и пре по зна ва ње емо ци о нал них и кон-
тра тран сфер них ре ак ци ја, да уса вр ши ве шти не ко му ни ка ци је са 
па ци јен ти ма, кли јен ти ма и чла но ви ма њи хо ве по ро ди це, та ко да 
је спо со бан да ем па тич ки и про фе си о нал но ко рект но ко му ни ци ра 
по шту ју ћи етич ке прин ци пе пси хо ло шке стру ке.

Спе ци фич не ве шти не и спе ци ја ли стич ко зна ње  
из Ме ди цин ске пси хо ло ги је

Пре по зна ва ње глав них симп то ма и ве ли ких син дро ма из 
обла сти:

По ре ме ћа ји на ви ка и по на ша ња, пси хич ки по ре ме ћа ји у деч-
јој до би, пси хич ки по ре ме ћа ји у адо ле сцен ци ји, зре лој до би и се-
ни ју му. Мен тал на ре тар да ци ја, анк си о зни и де пре сив ни по ре ме-
ћа ји, по ре ме ћа ји лич но сти, зло у по тре ба суп стан ци, пси хо тич ни 
по ре ме ћа ји, схи зо фре ни ја, афек тив не пси хо зе, па ра но ид на ста ња, 
не у ро ло шки и дру ги ор ган ски по ре ме ћа ји.

Нео п хо дан сте пен по зна ва ња спе ци фич них пси хо ло шких ве-
шти на:

Те о ри је лич но сти
а) по зи ти ви стич ке
б) кон струк ти ви стич ке
Пси хо ло шка про це на:
а) Кон цепт и ци ље ви те сти ра ња
б) Ин ди ка ци ја и кон тра ин ди ка ци је за од лу ку о те сти ра њу
ц) Раз вој ин стру мен та ри ју ма
д) Ин те гра ци ја ре зул та та на раз ли чи тим те сто ви ма
е) Ин те гра ци ја те стов них по да та ка и ин фор ма ци ја из дру гих 

из во ра
ф) Пре зен то ва ње ре зул та та па ци јен ту као об лик те ра пиј ске 

ин тер вен ци је
Пси хо ло шке тех ни ке за спро во ђе ње ве шти на:
а) По де ла тех ни ка, те сто ва и ска ла
б) Пси хо ло шки ин тер вју
ц) Ска ле пси хо мо тор ног раз во ја
д) Ска ле со ци јал не зре ло сти
е) Те сто ви ин те ли ген ци је
ф) Те сто ви за про це ну лич но сти-упит ни ци



г) Про јек тив не ме то де
х) Не у роп си хо ло шки те сто ви
и) За да ва ње по је ди нач них ин стру ме на та, ин тер пре та ци ја и 

ин те гра ци ја по да та ка
Пси хо ди јаг но сти ка
а) Про це на по на ша ња
б) Про це на ин те ли ген ци је
ц) Про це на оште ће ња и функ ци је ми шље ња
д) Про це на струк ту ре лич но сти
е) Про це на ди на ми ке лич но сти
ф) Про це на Ja/Sel fa, са мо све сти
г) Пси хо ди јаг но сти ка хен ди ке пи ра них
х) Про це на ста ња и од но са у по ро ди ци
и) Ева лу а ци ја те ра пи је
Па топ си хо ло ги ја и пси хо ди јаг но сти ка раз вој ног до ба:
а) Ве шти не пре по зна ва ња по ре ме ћа ја ве за них за деч ју доб, 

ди стинк ци ја раз вој них и па то ло шких фе но ме на (ин тер вју са ро ди-
те љи ма и де те том; про це на пси хо мо тор ног раз во ја; про це на ин те-
лек ту ал не, емо ци о нал не и со ци јал не зре ло сти)

б) Овла да ва ње ве шти ном ко му ни ка ци је и пре по зна ва ња по-
ре ме ћа ја код адо ле сце на та, ди стинк ци је раз вој но оче ки ва них фе-
но ме на и по чет ка па топ си хо ло шких фе но ме на

ц) Овла да ва ње ве шти на ма ди стинк ци је по ре ме ћа ја ве за них 
за зре лу доб и кли мак те ри јум

д) Ве шти не ра да са ста рим осо ба ма и пре по зна ва ње по ре ме-
ћа ја у ге рон топ си хо ло ги ји

е) Стрес и кри за, кри зне ре ак ци је и ин тер вен ци је у кри зи
Са ве то ва ње, пси хо те ра пи ја и пси хо ло шка пре вен ци ја
а) Упо зна ва ње са иде ја ма пси хо ло шких ра ди о ни ца као об ли-

ка ра да у при мар ној пре вен ци ји
б) Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма пси хо ло шког са ве-

то ва ња
ц) Упо зна ва ње са основ ним иде ја ма ин ди ви ду ал не и груп не 

пси хо те ра пи је
д) Овла да ва ње ве шти ном про це не ин ди ка ци ја за упу ћи ва ње 

на ана ли тич ку те ра пи ју
е) Ве шти на про це не ин ди ка ци ја и при ме не ког ни тив но-би-

хеј ви о рал не те ра пи је
ф) Упо зна ва ње са основ ним прав ци ма Ху ма ни стич ке пси хо-

те ра пи је
г) Ин ди ко ва ње и при ме на по ро дич не те ра пи је
х) Со ци о те ра пиј ска гру па
и) Пси хо ло шка пре вен ци ја  – деч ја, адо ле сцент на, од ра сла 

доб
Пси хи ја три ја
а) Про це на пси хи ја триј ске симп то ма то ло ги је на осно ву на ту-

ра ли стич ких тех ни ка
б) Ве шти не про це не акут них и хро нич них пси хи ја триј ских 

син дро ма и ин те гра ци ја оп сер ви ра них па то ло шких ста ња са по-
да ци ма о ка рак те ри сти ка ма пси хо ло шког раз во ја и пре мор бид не 
пси хо ло шке струк ту ре па ци јен та

ц) Фар ма ко те ра пи ја  – упо зна ва ње са прин ци пи ма при ме не 
нај че шћих пси хо ак тив них ле ко ва, ин ди ка ци ја ма, кон тра ин ди ка ци-
ја ма и не же ље ним ефек ти ма.

д) Овла да ва ње ве шти на ма ко му ни ка ци је са дру гим про фе си-
о нал ци ма и из гра ђи ва ње уло ге пси хо ло га у ти мо ви ма у пси хи ја-
триј ским и дру гим здрав стве ним уста но ва ма

Не у ро ло ги ја
а) Упо зна ва ње са основ ним не у ро ло шким обо ље њи ма: по-

себ но пси хо ор ган ски син дром, де мен ци је, тра у ме.
б) Овла да ва ње ве шти на ма ди стинк ци је по ре ме ћа ја ког ни тив-

них функ ци ја и из ме на лич но сти код не у ро ло шких па ци је на та
ц) Нор мал но и па то ло шко ре а го ва ње па ци јен та на не у ро ло-

шко обо ље ње, упо зна ва ње са осно ва ма пси хо ло шког ра да са не у-
ро ло шким па ци јен ти ма

Ме то де на уч ног ис тра жи ва ња у пси хо ло ги ји

а) Про бле ми ме ре ња у кли нич кој пси хо ло ги ји
б) Еле мен ти струк ту ре на уч ног ми шље ња
ц) Уни ва ри јант ни и мул ти ва ри јант ни екс пе ри мен ти у кли-

нич кој пси хо ло ги ји

Суб спе ци ја ли стич ке обла сти ме ди цин ске пси хо ло ги је

Тестови интелигенције

При ме на и ин тер пре та ци ја стра них и стан дар ди зо ва них те-
сто ва ин те ли ген ци је (WB 2, VI TI, WA IS III)

Упитници личности нове генерације

При ме на, об ра да ре зул та та и ин тер пре та ци ја упит ни ка и ин вен-
та ра лич но сти но ве ге не ра ци је (MMPI 2, NEO PI-R, MCMI III, PAI)

Ror schach ме тод

Упо зна ва ње с осно ва ма Об у хват ног ме то да ин тер пре та ци је 
Ror schach ме то да

Интеграција података и писање налаза

Уве жба ва ње ин те гра ци је по да та ка до би је них на раз ли чи тим 
ме то да ма про це не, овла да ва ње еле мен ти ма пи сме ног на ла за, ар ти-
ку ла ци ја од го во ра на по ста вље не ди јаг но стич ке за дат ке, ве жба ње 
на чи на на ко ји се и па ци јен ту мо же формулисатиfeedback о ре зул-
та ти ма као део ко ла бо ра тив ног мо де ла ра да са па ци јен ти ма

Неуропсихолошко тестирање

Основ ни прин ци пи и упо зна ва ње са за да ва њем и об ра дом ре-
зул та та на не у роп си хо ло шким те сто ви ма

Судска психологија и патопсихологија

Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма и про це ду ром ра да 
пси хо ло га у про це су ве шта че ња и ту ма че ња ре зул та та на су ду. 
Спе ци фич но сти фо рен зич ке про це не, пси хо ло шка про це на код 
кли је на та упу ће них ра ди фо рен зич ке екс пер ти зе, овла да ва ње спе-
ци фич но сти ма пи сме ног ми шље ња ко је се упу ћу је гра нич ним ди-
сци пли на ма

2. Ме ди цин ска фи зи ка 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Ме ди цин ски фи зи чар ко ји ра ди у кли нич ком окру же њу је 
члан кли нич ког ти ма ко ји је од го во ран за ди јаг но зу и ле че ње па-
ци је на та. Ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски фи зи чар но си низ од го вор-
но сти у сво јој обла сти, на при мер од го во ран је за опре му, тех ни-
ке и ме то де ко је се ру тин ски кли нич ки ко ри сте, за тим за уво ђе ње, 
адап та ци ју и оп ти ми за ци ју но вих ме то да, за ка ли бра ци ју, тач ност 
и пре ци зност, оси гу ра ње кон тро ле ква ли те та, и уоп ште но та ко ђе 
за мно ге обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја.

По себ но у ра ди о те ра пи ји, ме ди цин ски фи зи чар оба вља 
кључ ну уло гу у обез бе ђи ва њу тех нич ких ква ли те та ра ди о те ра пиј-
ских услу га. Фи зи чар у ра ди о те ра пи ји тре ба да фор ми ра и раз ви је 
про грам ко ри шће ња до зи ме три је, ал го ри та ма си сте ма за пла ни ра-
ње, кон тро ле ква ли те та трет ма на и опре ме и свих де ло ва ра ди о те-
ра пиј ског про це са ко ји су ве за ни за по сао фи зи ча ра, за шти ту од 
зра че ња, итд. Фи зи чар тре ба да има са ве то дав ну уло гу у раз во ју 
но вих тех ни ка зра че ња и оп ти ми за ци ји про це са ле че ња и трет ма-
на за сва ког ин ди ви ду ал ног па ци јен та. Фи зи чар има во де ћу уло-
гу у им пле мен та ци ји, раз во ју, си гур ној упо тре би и оп ти ми за ци ји 
на пред них тех но ло ги ја и тех ни ка. Они омо гу ћу ју мул ти ди сци пли-
нар ност у ти му са ра ди ја ци о ним он ко ло гом и ра ди о ло шким тех-
ни ча рем, да би се обез бе ди ла нај ква ли тет ни ја и нај си гур ни ја ра-
ди о ло шка те ра пи ја.

Да би се сте кло, и одр жа ло до вољ но зна ње на од го ва ра ју ћем 
ни воу ком пе тент но сти, по треб но је, осим ини ци јал ног тре нин га, и 
кон ти ну и ра на еду ка ци ја и кон ти ну и ра ни тре нинг (уса вр ша ва ња).

Европ ска ле ги сла ти ва је до ве ла до то га да су мно ге про фе-
си о нал не ор га ни за ци је у све ту мо ра ле да ускла де про фе си о нал не 
стан дар де на ви со ком ни воу. Ди рек ти ве европ ске уни је ве за не за 
за шти те од зра че ња и ме ди цин ску екс по ни ра ност зра че њу, оба ве-
зу ју уста но ве у ко ји ма се оба вља прак са са јо ни зу ју ћим зра че њем, 
да има ју за по сле ног ква ли фи ко ва ног ме ди цин ског фи зи ча ра.



Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја тра је 6 се ме ста ра (1 се ме стар 6 ме се ци )
Пред ме ти:

на зив пред ме та тра ја ње у ме се ци ма 
укупно 36 месеци 

Ме то де де тек ци је и до зи ме три је зра че ња 4
Фи зи ка ра ди ја ци о не те ра пи је 6
За шти та од јо ни зу ју ћег зра че ња 3
Ра ди о би о ло ги ја 1
Он ко ло ги ја 1
Осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је 1
Ин фор ма ци о не на у ке и ме ди цин ска ин стру мен та ци ја 1
Ра ди о и зо то пи у ме ди ци ни 3
Ди јаг но стич ки ими џинг 4
Ра ди о те ра пи ја 12

У из во ђе њу на ста ве уче ству ју:
 – Ме ди цин ски фа кул тет
 – При род но ма те ма тич ки фа кул тет
 – Фа кул тет тех нич ких на у ка 
У прак тич ној обу ци уче ству ју:
 – при род но ма те ма тич ки фа кул тет
 – Ин сти тут за он ко ло ги ју Вој во ди не
 – ра ди о те ра пи ја Кра гу је вац
 – ра ди о те ра пи ја Ниш
 – Ин сти тут за ра ди о ло ги ју и он ко ло ги ју Бе о град 

ЦИЉ И СТРУК ТУ РА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Обу ка у окви ру ове спе ци ја ли за ци је са сто ји се из те о риј ског 
и прак тич ног де ла. Са др жи спе ци фич не зах те ве ве за не за еду ка-
ци ју и тре нинг у ра ди о те ра пи ји, ну кле ар ној ме ди ци ни и ди јаг но-
стич кој ра ди о ло ги ји.

Ми ни ма лан ни во обра зо ва ња по тре бан за упис спе ци ја ли за-
ци је из ме ди цин ске ну кле ар не фи зи ке је сте чен на зив ди пло ми-
ра ног фи зи ча ра, ди пло ми ра ног ме ди цин ског фи зи ча ра итд. (пр ви 
сте пен ака дем ских сту ди ја из фи зич ких на у ка.

Спе ци ја ли ста ме ди цин ске ну кле ар не фи зи ке тре ба да ра ди 
пот пу но са мо стал но, без су пер ви зи је у свим аспек ти ма сво је де-
лат но сти.

1. Оп ште ква ли фи ка ци је у ме ди цин ској фи зи ци
а. да ра ди пре ма оп штим пра ви ли ма про фе си о нал ног по на-

ша ња, ме ђу ко ји ма су:
I.  да омо гу ћи да у сва ком мо мен ту ин те ре си, до сто јан ство па-

ци јен та, и ква ли тет услу га ко је му се пру жа ју бу ду на нај-
ви шем мо гу ћем ни воу, и да спро во ђе ње истог не угро жа ва 
ни јед ну дру гу осо бу

II.  да ра ди ефи ка сно у ти му, у хо спи тал ном окру же њу са 
оста лим чла но ви ма дру гих про фе си ја

б. да има од го ва ра ју ће зна ње и раз у ме сле де ће:
I.  фи зич ке прин ци пе на ко ји ма се за сни ва ју ра ди о ло шка те-

ра пи ја, ну кле ар на ме ди ци на и ди јаг но стич ка ра ди о ло ги ја
II.  прин ци пе функ ци о ни са ња и пре гле да нај ва жни јих ор ган-

ских си сте ма
III. прин ци пе ме ди цин ског ими џин га 
IV.  си гур ност у ме ди цин ском окру же њу укљу чу ју ћи и за шти-

ту од зра че ња
V. ана то ми ју, фи зи о ло ги ју, па то ло ги ју и би о ло ги ју
VI.  прин ци пе ме ди цин ске ин стру мен та ци је и ана ли зе ме ди-

цин ског сиг на ла
VII.  прин ци пе си сте ма ква ли те та при ме ње но на ме ди цин ске 

си сте ме
VIII. ин фор ма ци о не си сте ме у ме ди цин ском окру же њу
IХ. ме ди цин ску ста ти сти ку
Х. прин ци пе ме наџ мен та у бол ни ци и у про јек ти ма
ХI. ор га ни за ци ју, фи нан си ра ње и на ци о нал не ре гу ла ти ве у 

здрав ству
ц. да има спо соб но сти и зна ња за ис тра жи ва ња:
I.  да раз у ме и при ме ни ма те ма тич ке и ме то де дру гих при род-

них на у ка
II.  спо соб ност да ино ви ра, им пле мен ти ра и оп ти ми зу је тех но-

ло ги ју и ме то ду, и да из ве сти о то ме на од го ва ра ју ћи на чин
III. спо соб ност ко му ни ка ци је и спо соб ност да пре не се зна ње 

2. Спе ци фич не ква ли фи ка ци је ме ди цин ског фи зи ча ра у по љу 
ра ди о те ра пи је са др же:

а. став и спо соб ност да ра ди ефи ка сно као члан ра ди о те ра-
пиј ског ти ма

б.спо соб ност да кре и ра на уч но окру же ње и ин фра струк ту ру 
за оста ле чла но ве ра ди о те ра пиј ског ти ме (ра ди јац. он ко лог и ра-
ди о ло шки тех ни чар)

ц. да има од го ва ра ју ће зна ње, спо соб но сти и ис ку ство у сле-
де ћим аспек ти ма, да ка ко би са мо стал но ра дио и имао пу ну од го-
вор ност као ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски фи зи чар:

I. ра ди о ло шке фи зи ке
II. ма те ма тич ке ме то де ко је су осно ва ра ди о ло шке фи зи ке
III. „ima ging“ у ра ди о те ра пи ји
IV. осно ве он ко ло ги је
V. ра ди о те ра пи је
VI. кли нич ке ра ди о би о ло ги је
VII. опре ме и си сте ма за трет ман па ци је на та у ра ди о те ра пи ји
VIII.  спе ци фи ка ци је, ку по ви не, „ac cep tan ce” те сто ва, цом-

мис си о нин га опре ме, одр жа ва ња и кон тро ле ква ли те та-
о пре ме и си сте ма у ра ди о те ра пи ји

IХ. ра ди ја ци о не до зи ме три је
Х. пла ни ра ња те ра пи је, при пре ме и са мог трет ма на
ХI.  за шти те од зра че ња за осо бље, па ци јен те, јав ност и окру-

же ње
ХII. ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не сси сте ме
ХIII. си стем ква ли те та
XIV. раз ви ја ње и уво ђе ње но вих зрач них тех ни ка
XV.  су пер ви зи ју и ин стру и ра ње ра ди о ло шких тех ни ча ра и 

ра ди ја ци о них он ко ло га у упо тре би но ве опре ме и ме то да 
и спо соб ност да обез бе ди фи зич ка и тех нич ка упут ства и 
пре по ру ке за њи хов рад

ХVI.  да обез бе ди ква ли те тан са вет ра ди ја ци о ном он ко ло гу и 
ра ди о ло шком тех ни ча ру у оп ти ми за ци ји ин ди ви ду ал-
ног трет ма на па ци јен та 

ХVII.  да са ра ђу је са оста лим чла но ви ма ти ма и па ци јен том, 
и да уко ли ко је по треб но, тех нич ке де та ље об ја сни па-
ци јен ту

ХVIII.  да фор ми ра и те сти ра фи зич ка и тех нич ка по моћ на 
сред ства и ме то де и за ин ди ви ду ал не трет ма не па ци-
јен та и за фи зич ка ме ре ња

ХIХ.  да ре ша ва кли нич ке про бле ме у са рад њи са ра ди ја ци о-
ним он ко ло гом и ра ди о ло шким тех ни ча рем 

ХХ. да уче ству је у ис тра жи ва њи ма
д. на уч не спо соб но сти:
ХХI. да пра ти о нај но ви ју ли те ра ту ру из ра ди о те ра пи је, ра-

ди о ло шке фи зи ке, на уч не из ве шта је, на ци о нал не и ме ђу на род не 
пре по ру ке

ХХII. да уве де ме то де ева лу а ци је трет ма на па ци јен та
ХХIII. спо соб ност да спро ве де на уч но ис тра жи ва ње у по љу 

ра ди о ло шке фи зи ке, не за ви сно као и су пер ви зор, да ева лу и ра и 
из ве сти о та квом ис тра жи ва њу. Да уче ству је у ис тра жи ва њу са ра-
ди ја ци о ним он ко ло гом и оста лим на уч ним рад ни ци ма

3. Спе ци фич не ква ли фи ка ци је ме ди цин ског фи зи ча ра у по љу 
ну кле ар не ме ди ци не са др же:

а.став и спо соб ност да ра ди ефи ка сно као члан ти ма на ну-
кле ар ној ме ди ци ни

б.спо соб ност да кре и ра на уч но окру же ње и ин фра струк ту ру 
за оста ле чла но ве ти ма 

ц.да има од го ва ра ју ће зна ње, спо соб но сти и ис ку ство у сле-
де ћим аспек ти ма, да ка ко би са мо стал но ра дио и имао пу ну од го-
вор ност као ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски фи зи чар:

I. да уче ству је у ра ду ла бо ра то ри је на ну кле ар ној ме ди ци ни, 
до зи ме три ја, кал ку ла ци је

II. спро во ди кон тро лу ква ли те та
III. уче ству је у на бав ци но ве опре ме, ва ли ду је про це ду ре и 

про то ко ле
4. Спе ци фич не ква ли фи ка ци је ме ди цин ског фи зи ча ра у по љу 

ими џин га:
а.став и спо соб ност да ра ди ефи ка сно као члан ти ма у ди јаг-

но сти ци
б.спо соб ност да кре и ра на уч но окру же ње и ин фра струк ту ру 

за оста ле чла но ве ти ма 



ц.да има од го ва ра ју ће зна ње, спо соб но сти и ис ку ство у сле-
де ћим аспек ти ма, да би са мо стал но ра дио и имао пу ну од го вор-
ност као ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски фи зи чар:

I. спро во ди кон тро лу ква ли те та и ка ли бра ци ју опре ме
II. уче ству је у на бав ци но ве опре ме, ва ли ду је про це ду ре и 

про то ко ле
III. оп ти ми зу је ими џинг про це ду ре 

ТЕ О РИЈ СКИ ДЕО

1. ОП ШТИ ДЕО – МЕ ДИ ЦИН СКА ФИ ЗИ КА
а. осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је људ ског те ла 
I. ме ди цин ска тер ми но ло ги ја
II. струк ту ра људ ског те ла
III. основ на ана то ми ја и но мен кла ту ра
IV. еле мен ти фи зи о ло ги је
V. људ ски ор га ни и си сте ми
VI. иден ти фи ка ци ја ана том ских струк ту ра у раз ли чи тим кли-

нич ким ими џинг мо да ли те ти ма
VII. увод у при ро ду и ефек те бо ле сти и тра у ме
VIII. прин ци пи пре гле да људ ског те ла
б. оп шти прин ци пи без бед но сти и си гур но сти у ме ди цин-

ском окру же њу
I. прин ци пи без бед но сти и си гур но сти и кон тро ла ри зи ка
II.елек трич на, елек тро маг нет на и маг нет на без бед ност
III .прин ци пи за шти те од зра че ња, јо ни зу ју ћег и не јо ни зу ју-

ћег зра че ња (ми кро та ла са, ра ди о фре квент них и маг нет них 
по ља, УВ зра че ња, ла се ра, ул тра зву ка)

ц. прин ци пи си сте ма ква ли те та
I.  зна че ње ква ли те та, оси гу ра ње ква ли те та и кон тро ла ква ли-

те та
II.стан дар ди ква ли те та
III. до сти за ње од го ва ра ју ћег ни воа ква ли те та
IV. си стем ква ли те та, за пис, аудит и по бољ ша ње ква ли те та
д. ин фор ма ци о не на у ке у ме ди цин ском окру же њу
I. ар хи тек ту ра ра чу на ра
II. опе ра тив ни си сте ми
III. мре же и про то ко ли (DI COM, PASC...)
IV. прин ци пи про гра ми ра ња
V. ко ри шће ње софт ве ра
VI.  пре глед софт ве ра ко ји се ко ри сте у ме ди цин ском окру же њу
VII. за шти та по да та ка, сни ма ње, ар хи ви ра ње
VI II. хо спи тал ни ин фор ма ци о ни си сте ми
IX. ба за по да та ка
е. прин ци пи ме ди цин ске ин стру мен та ци је и ана ли зе ме ди-

цин ског сиг на ла 
ф прин ци пи ме ди цин ског им џин га
I. фи зи ка фор ми ра ња сли ке
II. прин ци пи кли нич ких ими џинг мо да ли те та
III. ма ни пу ла ци ја сли ком и про це си ра ње сли ке
IV. ме ре ње ква ли те та сли ке
V. ре ги стра ци ја сли ка раз ли чи тих мо да ли те та
VI. стан дар ди фор ма та сли ке (DI COM)
VII.  прин ци пи, опре ма и прак тич на при ме на у ра ди о те ра пи ји 

сле де ћих мо да ли те та: X зра че ње, ра ди о гра фи ја, флу о ро-
ско пи ја, CT, PET, SPECT, UZ, MRI г.ста ти стич ке ме то де

VIII. де скрип тив на ста ти сти ка
IХ. ве ро ват но ћа
Х.  оп шти прин ци пи из бо ра ста ти стич ког те ста за упо ре ђи ва-

ње и ка те го ри за ци ју по да та ка
ХI. ана ли за не си гур но сти
ХII.  фор ми ра ње кли нич ке сту ди је и ана ли за ре зул та та („evi-

dan ce ba sed” при ступ)
х. ор га ни за ци ја и во ђе ње здрав стве ног си сте ма
I. на ци о нал ни си сте ми, пре глед европ ских си сте ма
II. на ци о нал не ре гу ла ти ве
III. пре по ру ке на ци о нал них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја
IV. етич ки прин ци пи
2. По себ не те ме из ме ди цин ске фи зи ке у ра ди о те ра пи ји
а.пре глед ра ди о ло шке фи зи ке
I. јо ни зу ју ће зра че ње
II. струк ту ра ма те ри је
III. ин тер ак ци је са ма те ри јом
IV. тран сфер енер ги је, ра се ја ње и ате ну а ци ја

V. ра ди о ак тив ност
VI. при ме на ста ти сти ке у ра ди о ак тив но сти
VII. прин ци пи про из вод ње X зра ка
VIII. оста ли из во ри зра че ња
IХ. зра че ње у ме ди ци ни
Х. спе ци фи ка ци ја зрач ног сно па
б ма те ма ти ка у фи зи ци ра ди о те ра пи је
I. у ра ди о ак тив но сти
II.  у тран спор ту зра че ње (Болц ма но ве јед на чи не, Мон те Кар-

ло ме то де)
III. у ме ди цин ској ста ти сти ци
IV. у ме ди цин ском ими џин гу: 
V. у ал го рит ми ма за пла ни ра ње те ра пи је (кон во лу ци о ни, су-

пер по зи ци ја)
VI. ком пју тер ски про гра ми за ста ти сти ку и ма те ма ти ку
ц. До зи ме три ја
I. Прин ци пи у до зи ме три ји:
1. кон цепт до зе и кер ме
2. Браг-Гре јо ва те о ри ја шу пљи на
3. до зи ме триј ске ве ли чи не и је ди ни це: екс по зи ци ја, кер ма, 

ап сор бо ва на до за, од но си
II .фи зи ка, тех ни ка и ин стру мен та ци ја си сте ма за де тек ци ју 

зра че ња:
4. ка ло ри ме три ја
5. хе миј ска до зи ме три ја
6. га сни де тек то ри, укљу чу ју ћи јо ни за ци о не ко мо ре
7. сцин ти ла ци о ни де тек то ри
8. ТLD
9. по лу про вод ни ци
10. филм до зи ме три ја
11. пор тал на до зи ме три ја
12. гел до зи ме три ја
III. до зи ме триј ски си сте ми у прак си:
13. си сте ми за ана ли зу зрач ног сно па
14. фан то ми
15. си стем кон тро ле ква ли те та
16. из бор до зи ме триј ског си сте ма
17.  тех нич ка спе ци фи ка ци ја„ac cep tan ce te sting”, ка ли бра ци ја 

и кон тро ла ква ли те та си сте ма у прак си
д. Осно ви он ко ло ги је
I.  прин ци пи он ко ло ги је: епи де ми о ло ги ја, ети о ло ги ја, би о ло-

ги ја кан це ра, ло ка ли за ци ја при мар ног ту мо ра, пу те ви ши-
ре ња бо ле сти, мо да ли те ти ле че ња

II. кла си фи ка ци ја ту мо ра
III. еви ден це ба сед он ко ло ги ја
IV. прав ци раз во ја он ко ло ги је
е. прин ци пи и при ме на кли нич ке ра ди о би о ло ги је
I. увод у мо ле ку лар ну и би о ло ги ју ће ли је
II.  од го вор на зра че ње на мо ле ку лар ном и ће лиј ском ни воу. 

Оште ће ње ће ли је и кри ве пре жи вља ва ња
III. ма кро скоп ски од го вор тки ва на зра че ње
IV.  од го вор ту мо ра и здра вог тки ва на зра че ње (те ра пиј ске 

до зе)
V.  за ви сност од фрак ци о на ци је, бр зи не до зе, ра ди о сен зи ти за-

ци ја, ре ок си ге на ци ја
VI.  ра ди о би о ло шки мо де ли, укљу чу ју ћи ли не ар но ква драт ни 

мо дел
VII. оп ти ми за ци је те ра пиј ске до зе
VI II. до зно-за пре мин ски ефек ти (TCP-NTCP мо де ли)
IX. ра ди ја ци о ни ефек ти-ра ни и ка сни
X. прав ци раз во ја ра ди о би о ло ги је
XI. прак тич на кли нич ка при ме на
ф.Си стем ква ли те та у ра ди о те ра пи ји
I. си сте ми ква ли те та (ESTRO,AAPM, ISO пу бли ка ци је)
II. аудит, ана ли за ауди та, по бољ ша ње ква ли те та
г. ра ди о те ра пи ја: спо ља шње зра че ње
I. опре ма за ими џинг и те ра пи ју
1. KW апа ра ти за зра че ње
2. ко балт ни уре ђа ји
3.  ли не ар ни ак це ле ра то ри и оста ли си сте ми за про из вод њу 

МВ сно па X и е зра че ња
4. ими џинг си сте ми на те ра пиј ским уре ђа ји ма
5.  си му ла то ри: кон вен ци о нал ни и СТ си му ла то ри, вир ту ел на 

си му ла ци ја



6.  стан дард ни СТ и оста ли ими џинг си сте ми за ло ка ли за ци ју 
ме те (MRI, PET...)

II. кли нич ка до зи ме три ја кон вен ци о нал ног зрач ног сно па
1. ка рак те ри сти ке кли нич ког сно па у ва зду ху и фан то му
2. де фи ни ци ја ре фе рент них усло ва 
3. де фи ни ци ја тер ми но ло ги је (PDD, TMR,TPR)
4. ква ли тет зрач ног сно па
5.  ап со лут на и ре фе рент на до зи ме три ја, ап сор бо ва на до за у 

ре фе рент ним усло ви ма, на ци о нал ни и ме ђу на род ни про то-
ко ли, укљу чу ју ћи ААПМ и IAEA про то ко ле

6. до зи ме триј ски стан дар ди и сле дљи вост
7.  ре ла тив на до зи ме три ја: рас по де ла до зе на цен трал ној оси 

у во ди
8.  ка рак те ри сти ка елек трон ског сно па, до мет и па ра ме три 

сно па
9.  „out put” фак то ри: ефек ти ра се ја ња са гла ве апа ра та и фан-

то ма
10.  3Д рас по де ла до зе – про фи ли сно па ( рав но ћа, си ме три ја, 

ре ги ја pe num bre)
11.  ефек ти мо ди фи ка то ра сно па: фи зич ки кли но ви, вир ту ал-

ни кли но ви, ком пен за то ри...)
12.  основ ни зах те ви и ме то де сни ма ња по да та ка за си стем за 

пла ни ра ње
III. по да ци па ци јен та за пла ни ра ње
1. по зи ци ја па ци јен та и имо би ли за ци ја
2. сни ма ње па ци јен та на CT, MRI, PET, фу зи ја сли ке
3.  ло ка ли за ци ја во лу ме на ме те и ло ка ли за ци ја кри тич них ор-

га на
IV. пла ни ра ње те ра пи је
1.  спе ци фи ка ци ја до зе и во лу ме на, укљу чу ју ћи ме ђу на род не 

пре по ру ке (нпр IC RU 50, 62), GTB, CTV, PTV, итд.
2. прин ци пи пла ни ра ња те ра пи је, руч но и ком пју тер ско
3. SSD и изо цен трич ни при ступ
4.  си сте ми за пла ни ра ње те ра пи је, укљу чу ју ћи хар двер, софт-

вер, мре же
5. вир ту ал на си му ла ци ја, DRR
6. ал горт ми за пла ни ра ње 1Д, 2Д, 3Д
7. оп ти ми за ци ја пла на и ева лу а ци ја: DVH
8. IMRT пла ни ра ње
9.  за пи си ва ње и из ве шта ва ње пре ма ме ђу на род ним пре по ру-

ка ма
10. ар хи ви ра ње 
V. ра ди о те ра пиј ске тех ни ке
1.  кон вен ци о нал не тех ни ке: упо тре ба бо лу са, кли но ва, ком-

пен за то ра, об ли ко ва ње сно па, ком би на ци ја сно по ва, „we ig-
hting” и нор ма ли за ци ја

2.  3Д кон фор мал на те ра пи ја, IMRT ме то де (ста тич ки и ди на-
мич ки при ступ)

3.  по себ не тех ни ке: TBI,TSEI, сте ре о так тич на ра ди о те ра пи ја, 
ин тра о пе ра тив на ра ди о те ра пи ја, „ima ge-gu i ded” трет ма ни

4.  оста ли мо да ли те ти зра че ња: те ра пи ја оста лим вр ста ма че-
сти ца

VI. ве ри фи ка ци ја трет ма на
1. по зи ци о ни ра ње па ци јен та на си му ла то ру и те ра пиј ској ма-

ши ни
2. пор тал ни „ima ging”, оп ти ми за ци ја по зи ци о ни ра ња
3. ге о ме триј ска пре ци зност, ре про ду ци бил ност
4. „in vivo” до зи ме три ја
5. IMRT ве ри фи ка ци ја
6. PV си сте ми
VII. кон тро ла ква ли те та
1.  спе ци фи ка ци ја опре ме, цом мис си о нинг и кон тро ла ква ли-

те та те ра пиј ске опре ме, си сте ма за пла ни ра ње, ими џинг 
си сте ма у ра ди о те ра пи ји, до зи ме триј ских си сте ма, мре же

2. на ци о нал ни и ме ђу на род ни пре по ру ке, ло кал ни про то ко ли
3. кон тро ла ква ли те та те ра пиј ског про це са 
4. ве ри фи ка ци ја, QА ин ди ви ду ал ног пла на
I. ра ди о те ра пи ја – бра хи те ра пи ја
I. опре ма: 
1. из во ри зра че ња-вр сте ра ди о ну кли да, 
2. апли ка то ри, 
3. „af ter lo a ding” си сте ми: LDR, HDR, PDR
4. опре ма за ка ли бра ци ју сно па
5. ими џинг си сте ми у бра хи те ра пи ји

II. спе ци фи ка ци ја из во ра:
1.  ве ли чи не и је ди ни це: ак тив ност, ре фе рен це „air ker ma ra-

te”, ја чи на екс по зи ци је,...
2.  ја чи на из во ра – спе ци фи ка ци ја пре ма ме ђу на род ним про то-

ко ли ма, укљу чу ју ћи IАЕА
3. ме то де до зи ме три је
III. тех ни ке и ме то де зра че ња:
1. пер ма нент ни и при вре ме ни им план ти
2.  си сте ми кал ку ла ци је (ЛДР – ин тер сти ци јал ни па ри ски си-

стем, in tra ak ti vi ra ni-man če ster ski си стем)
3. HDR ре жим
4. спе ци јал не тех ни ке у бра хи те ра пи ји
IV. си сте ми за пла ни ра ње и об ра чун до зе:
1. фор ма ли зам AAPM (TG 43)
2. ре кон струк ци о ни ал го рит ми: ра ди о гра фи је, CT, UZ
3. ал го рит ми за об ра чун до зе, оп ти ми за ци ја у HDR ре жи му
4. ева лу а ци ја пла на
V. спе ци фи ка ци ја до зе и во лу ме ни
1. IC RU 38 и IC RU 58
VI. кон тро ла ква ли те та
1. спе ци фи ка ци ја опре ме, „com mis si o ning” и QC
2. ме ђу на род не пре по ру ке и ло кал ни пор то кли
3. QА це лог бра хи те ра пиј ског про це са
4. ве ри фи ка ци ја, про ве ра и QА ин ди ви ду ал ног пла на
VII. за шти та од зра че ња
1. про це на ри зи ка
2. ефек ти зра че ња на ем бри он и фе тус
3.  ве ли чи не и је ди ни це у за шти ти од зра че ња, де тер ми ни-

стич ки и сто ха стич ки ефек ти
4.  оправ да ност зра че ња, АLАRА прин цип, ли ми ти до зе (за-

по сле ни, по пу ла ци ја)
5. мо ни то ринг до зе
6. ор га ни за ци ја за шти те од зра че ња, ме ђу на род на пра ви ла 
7.  ди зајн и из град ња згра де, бун ке ри, со бе за ими џинг опре-

му, чу ва ње из во ра зра че ња
8. ак ци ден ти у ра ди о те ра пи ји
9.  тран спорт, чу ва ње и ма ни пу ла ци ја ра ди о ак тив ним ма те ри-

ја лом
10. за шти та па ци јен та од зра че ња
VIII. не си гур но сти у ра ди о те ра пи ји
1. те о ри ја ме ре ња
2. из во ри не си гур но сти
3. кон тро ла не си гур но сти
4. то ле ран ци ја не си гур но сти (ни вои пред у зи ма ња ак ци је)

3. Ра ди о и зо то пи (ну кле ар на ме ди ци на)
а. Упо зна ва ње са на чи ни ма до би ја ња ра ди о ак тив них изо то па 

ко ји се ко ри сте у ме ди цин ској ди јаг но сти ци и те ра пи ји, као и спе-
ци фич но сти ма њи хо вог рас па да. 

б. Упо зна ва ње се са про бле ми ма ка ли бра ци је и уре ђа ји ма ко-
ји се ко ри сте у ну кле ар ној ме ди ци ни (га ма бро јач, га ма ка ме ра и 
ПЕТ). 

ц. Упо зна ва ње са ра дом и ор га ни за ци јом ла бо ра то ри је за при-
ме ну ра ди о ак тив них из во ра и јо ни зу ју ћих зра че ња у ме ди ци ни.

д. Об у ча ва ње за ру ко ва ње са ра ди о ак тив ним ну кли ди ма. 
е. GA MA ка ме ра и ПЕТ. 
ф. Про из вод ња и осо би не ра ди о ну кли да ко ји се ко ри сте у ме-

ди ци ни. 
г. Ди јаг но стич ки по ступ ци по мо ћу ра ди о ну кли да. 
х. Те ра пи ја ра ди о ну кли ди ма. 
и. Прин ци пи ра да са отво ре ним из во ри ма зра че ња. 
ј. Оси гу ра ње ква ли те та код ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских 

при ме на ра ди о ну кли да. 
4. Ди јаг но стич ки ими џинг
I.  Упо зна ва ње са про це си ма до би ја ња ди јаг но стич ке ин фор-

ма ци је на осно ву ин тер ак ци је x-зра че ња са би о ло шком сре-
ди ном. 

II.  Упо зна ва ње са про це сом до би ја ња ди јаг но стич ке ин фор-
ма ци је на осно ву не јо ни зу ју ћег зра че ња: ул тра зву ка, маг-
нет не ре зо нан це и маг нет не ре зо нант не спек тро ско пи је. 

III. Ди јаг но стич ки из во ри x-зра че ња. 
IV. Ме то де до би ја ња ди јаг но стич ке сли ке. 
V. Ме то де и тех ни ке сни ма ња. 
VI. Про грам оси гу ра ња и кон тро ле ква ли те та. 



VII. Фи зич ке ка рак те ри сти ке и до би ја ње ул тра зву ка. 
VIII. Ин тер ак ци ја ул тра зву ка са би о ло шким ма те ри ја лом. 
IХ.  Ул тра звуч на ди јаг но сти ка  – осно ве тран сми си о не и ехо 

тех ни ке
Х. Ма мо гра фи ја.
ХI. Фи зич ки прин ци пи маг нет не ре зо нан це. 
ХII.  МР као спек тро скоп ска ме то да и ње на при ме на у би о хе-

ми ји и ме ди ци ни. 
ХIII. Кли нич ка при ме на. 
ХIV. МР ан ги о гра фи ја. 
ХV. Ар те фак ти у МР осли ка ва њу. 
ХVI. Ме ре за шти те.

ПРАК ТИЧ НА ОБУ КА

1. До зи ме три ја
а. Фи зи ка, тех ни ка и ин стру мен та ци ја де тек тор ских си сте ма
I.  да зна да ко ри сти опре му за ме ре ње до зе и да раз у ме сми-

сао, огра ни че ња и про бле ма ти ку до зи ме три је
II.  да уме да ко ри сти раз ли чи те до зи ме тре у раз ли чи тим кли-

нич ким си ту а ци ја ма
III.  да спе ци фи ци ра и об ја сни до зи ме триј ски си стем ко ји тре-

ба да ко ри сти
IV. да про це ни не си гур ност у ме ре њу до зе
2. прин ци пи и при ме на у кли нич кој ра ди о би о ло ги ји
I.  да об ја сни при ме ну ра ди о би о ло шких мо де ла нпр LQ, TCP, 

NTCP
II.  да зна ко ји се мо де ли и па ра ме три су им пле мен ти ра ни у 

ло кал ном си сте му за пла ни ра ње
III.  да из ра чу на прак тич ни при мер при ме ну LQ мо де ла, да 

ура чу на па у зе у трет ма ну
3. ра ди о те ра пи ја – спо ља шња те ра пи ја
а. те ра пи ја и опре ма за ими џинг
I.  да зна ка ко су кон стру и са ни те ра пиј ска и им џинг опрем, и 

да зна ко ји па ра ме три ути чу на осо би не опре ме 
II. да про це ни у ка квом је ста њу опре ма ( одр жа ва ње)
III.  да оправ да све кри те ри ју ме у спе ци фи ка ци ји ли не ар ног 

ак це ле ра то ра ко ји се ку пу је
IV. да при су ству је „ac cep tan ce” те сту и „com mis si o ning”-u
V 
VI.  да при ме ни све про це ду ре кон тро ле ква ли те та те ра пиј ске 

и им џинг опре ме
б. кли нич ка до зи ме три ја кон вен ци о нал ног зрач ног сно па
I.  да при ме ни до зи ме триј ски про то кол усво јен на на ци о нал-

ном ни воу
II. да уче ству је у ка ли бра ци ји до зе
III.  да зна да ра ди ап со лут ну и ре ла тив ну до зи ме три ју („out-

put” фак то ри сно па, PDD, про фи ли...) фо тон ско их и елек-
трон ских сно по ва

IV. да зна да ко ри сти све фан то ме до ступ не ло кал но
V.  да је ак тив но укљу чен у ме ре ње по да та ка за си стем за пла-

ни ра ње
ц. по да ци о па ци јен ту
I.  да ве ри фи ку је тран сфер ими џа кроз мре жу (са СТ и си му-

ла то ра у си стем за пла ни ра ње, МР, ПЕТ, СПЕЦТ...)
II.  да спе ци фи ци ра, оправ да и ран ги ра по ква ли те ту опре му 

за ими џинг ко ја се ко ри сти у ра ди о те ра пи ји
III.  да уче ству је у при ме ни СТ, си му ла то ра, итд у кли нич кој 

прак си
IV.  да ева лу и ра не си гур но сти у свим ни во и ма при пре ме па-

ци јен та за те ра пи ју
д. пла ни ра ње те ра пи је
I. да уче ству је у ди ску си ја ма мул ти ди сци пли нар ног ти ма
II.  да ве ри фи ку је све по дат ке па ци јен та при ли ком пра вље ња 

ин ди ви ду ал ног пла на
III.  да про це ни огра ни че ња свих ал го ри та ма си сте ма за пла-

ни ра ње
IV.  да зна да опи ше ефек те про ме не по је ди них па ра ме та ра 

пла на на уку пан ре зул тат пла на
V.  да зна руч но да на пра ви план зра че ња па ци јен та за фо то не, 

елек тро не и раз ли чи те кли нилч ке си ту а ци је
VI.  да зна да спе ци фи ци ра, ода бе ре и ран ги ра по ква ли те ту 

си сте ме за пла ни ра ње, при ли ком ку по ви не но вог
VII.  да зна да ис пла ни ра ин ди ви ду ал ни план, та ко да у свим 

аспек ти ма ре зул тат пла на мо же да се при ме ни на па ци-
јен ту

е. ра ди о те ра пиј ске тех ни ке
I.  да зна да ева лу и ра и на пра ви план зра че ња па ци јен та спе-

ци јал ним тех ни ка ма (сте ре о так си ја, TBI)
II.  да зна да про це ни ко ји про то кол ло кал ни, или ме ђу на род-

ни тре ба да се при ме ни
ф. ве ри фи ка ци ја трет ма на
I.  да зна да на пра ви ма ску у мо де лар ни ци, и ди зај ни ра би ло 

ко је дру го по ма га ло за те ра пи ју
II.  да зна да про ве ри да ли ова сред ства од го ва ра ју на ме ни, и 

да ли су од го ва ра ју ћа за зра че ње на ак це ле ра то ру
III. да зна да ве ри фи ку је план пре трет ма на
IV.  да ве ри фи ку је план па ци јен та ко ри сте ћи фан то ме ко ји су 

до ступ ни
V. да ева лу и ра раз ли ку из ме ђу DPP и „por tal-nih ima ge-a
VI. да ко ри сти PV си стем 
г. кон тро ла ква ли те та у ра ди о те ра пи ји
I.  да ева лу и ра не си гур но сти у ге о ме триј ској по став ци па ци-

јен та, и да уме да их кон тро ли ше
II.  да ева лу и ра ин ци ден те, и спре чи њи хо ву по ја ву, и да де-

фи ни ше ни вое ак ци је
4. Бра хи те ра пи ја
a. опре ма
I.  да зна да ода бе ре ко ји ра ди о ак тив ни из вор је нај бо љи за 

при ме ну у да тој си ту а ци ји, при ли ком из бо ра но ве опре ме
II. да про це ни пред но сти и огра ни че ња из во ра ко ји се ко ри сти
III. да зна да при пре ми из вор за кли нич ку упо тре бу
б. спе ци фи ка ци ја из во ра
I.  да из ме ри и ка ли бри ше бра хи те ра пиј ски из вор у ло кал ној 

упо тре би, и да про це ни не си гур ност ме ре ња
ц. тех ни ке зра че ња, пла ни ра ње и кал ку ла ци ја до зе
I.  да на пра ви план зра че ња па ци јен та у да тој кли нич кој си-

ту а ци ји
II.  да зна ко ји се ал го рит ми ко ри сте у си сте му за пла ни ра ње, 

оп ти ми за ци о не ме то де
III. да из ра чу на вре ме зра че ња па ци јен та руч но
IV.  да зна да ко ри сти ак тив но си стем за пла ни ра ње бра хи те-

ра пи је
5. За шти та од зра че ња
a. да об ја сни прин ци пе за шти те од зра че ња
б. да ева лу и ра ре гу ла ти ве и пре по ру ке ко је се ло кал но ко ри сте
ц. да из ме ри до зу у про сто ру у ко ме ра ди са од го ва ра ју ћом 

опре мом
д. да зна да об ја сни при ме ну TLD
е. да про це ни ри зи ко фак то ре у рад ном окру же њу
ф. да на пра ви план ева ку а ци је у слу ча ју ак ци ден та
г. да зна да из ра чу на за шти те на бун ке ри ма, за раз ли чи те па-

ра ме тре (ак це ле ра тор, си му ла тор, бра хи те ра пи ја, СТ)
х. да про це ни ка ко се ис ко ри шће ни ра ди о ак тив ни из вор при-

вре ме но сме шта, до тран спор та или за ме не)
6. Ди јаг но стич ки ими џинг
a. Ме то де до би ја ња ди јаг но стич ке сли ке. 
б. Ме то де и тех ни ке сни ма ња. 
ц. Про грам оси гу ра ња и кон тро ле ква ли те та. 
д. Ул тра звуч на ди јаг но сти ка  – осно ве тран сми си о не и ехо 

тех ни ке.
е. Фи зич ки прин ци пи маг нет не ре зо нан це. 
ф. МР као спек тро скоп ска ме то да и ње на при ме на у би о хе ми-

ји и ме ди ци ни. 
г. Кли нич ка при ме на. 
х. МР ан ги о гра фи ја. 
и. Ар те фак ти у МР осли ка ва њу. 
ј. Ме ре за шти те.
7. Ра ди о и зо то пи (ну кле ар на ме ди ци на)
a. Об у ча ва ње за ру ко ва ње са ра ди о ак тив ним ну кли ди ма. 
б. GA MA ка ме ра и тех ни ке PET. 
ц. Про из вод ња и осо би не ра ди о ну кли да ко ји се ко ри сте у ме-

ди ци ни. 
д. Ди јаг но стич ки по ступ ци по мо ћу ра ди о ну кли да. 
е. Те ра пи ја ра ди о ну кли ди ма. 
ф. Прин ци пи ра да са отво ре ним из во ри ма зра че ња. 
г. Оси гу ра ње ква ли те та код ди јаг но стич ких и те ра пе ут ских 

при ме на ра ди о ну кли да. 



Про грам про ве ре зна ња

Да би се оства рио од го ва ра ју ћи ква ли тет спе ци ја ли за ци је, 
сте че но зна ње се про ве ра ва кроз трај ни над зор мен то ра, по твр де 
при су ство ва ња струч ним са стан ци ма, те о риј ској и прак тич ној на-
ста ви (за пис у ин дек су), акре ди то ва ним шко ла ма ко је ор га ни зу ју 
европ ска струч на удру же ња

1. Спе ци ја ли зант је ду жан да то ком спе ци ја ли стич ког ста жа 
во ди днев ник ра да за сва ки пред мет. У днев ни ку је ду жан да упи-
су је сва ку ак тив ност ко ју је оба вио (нпр при су ство вао ме ре њи ма 
на ак це ле ра то ру, уче ство вао у из ра ди ин ди ви ду ал ног пла на те ра-
пи је, уче ство вао у ка ли бра ци ји, итд) и ту ак тив ност му ове ра ва 
ли це са ко јим је спе ци ја ли зант ра дио.

2. На кон сва ког де ла спе ци ја ли стич ког ста жа (сва ког пред ме-
та по себ но, укуп но 10 ко ло кви ју ма)

3. Ко ло кви ју ме по ла же код на став ни ка ко ји су за ду же ни за 
од го ва ра ју ће обла сти у до го во ру са мен то ром

Спе ци ја ли стич ки ис пит

Про грам те о риј ске и прак тич не на ста ве на При род но-ма те-
ма тич ком фа кул те ту и Ме ди цин ском фа кул те ту 

Спе ци ја ли зант при сту па ис пи ту ако у ин дек су има за пис са 
пот пи си ма и ове ром бо рав ка у ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма ко је су 
пред ви ђе не пла ном и про гра мом, и по твр де при су ство ва ња струч-
ним са стан ци ма, те о риј ској на ста ви, прак тич ној обу ци, и све то на 
кра ју ове ра ва мен тор и да је са гла сност да се при сту пи по ла га њу 
ис пи та.

Спе ци ја ли стич ки рад се бра ни пред тро чла ном ко ми си јом и 
по зи тив но оце њен рад је при ступ ни ца за по ла га ње усме ног де ла 
ис пи та (те о риј ског).

Чла но ви ко ми си је су на став ни ци ПМФ у Но вом Са ду, ме ди-
цин ског фа кул те та (ра ди ја ци о ни он ко лог, спец нукл. ме ди ци не, 
ра ди о лог), оба ве зно је дан члан са про фи лом спе ци ја ли зан та

Оце на се упи су је у ин декс од 5 до 10.
Ди пло ма се из да је за спе ци ја ли сту МЕ ДИ ЦИН СКЕ ФИ ЗИ КЕ

3. Ток си ко ло шка хе ми ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја се оба вља по про гра му пред ви ђе ним овим 
пра вил ни ком за ток си ко ло шку хе ми ју за ди пло ми ра не фар ма це у-
те/ма ги стри фар ма ци је и ди пло ми ра не фар ма це у те-ме ди цин ске 
би о хе ми ча ре/ма ги стри фар ма ци је – ме ди цин ске би о хе ми ча ре.

4. Са ни тар на хе ми ја 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Спе ци ја ли за ци ја се оба вља по про гра му пред ви ђе ним овим 
пра вил ни ком за са ни тар ну хе ми ју хе ми ју за ди пло ми ра не фар ма-
це у те/ма ги стри фар ма ци је и ди пло ми ра не фар ма це у те-ме ди цин-
ске би о хе ми ча ре/ма ги стри фар ма ци је – ме ди цин ске би о хе ми ча ре.

5. Здрав стве на ста ти сти ка и ин фор ма ти ка 
три го ди не 
(36 ме се ци)

Циљ спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја има за циљ са вла да ва ње те о риј ског зна ња и 
обу ку из де ла ве шти на ста ти сти ке и ин фор ма ти ке.

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је

Спе ци ја ли за ци ја тра је три /3/ го ди не од ко јих је:
1 го ди на ра да на Ин сти ту ту за ме ди цин ску ста ти сти ку и ин-

фор ма ти ку
1 го ди на дво се ме страл не на ста ве
1 го ди на кру же ња
По сле оба вље ног ста жа из сва ког од по је ди них на став них 

пред ме та спе ци ја ли зан ти по ла жу Ко ло кви ју ме. Пред ви ђе но је по-
ла га ње 6 ко ло кви ју ма:

1. Ме ди цин ска/здрав стве на ста ти сти ка
2. Со ци јал на ме ди ци на

3. Епи де ми о ло ги ја
4. Ме ди цин ска еко ло ги ја и хи ги је на
5. Ин фор ма ци о ни си сте ми у здрав ству
6. Ме ди цин ска/здрав стве на ин фор ма ти ка

Про грам спе ци ја ли за ци је

Област: (ДН) Дво се ме страл на на ста ва (9м 0д)
Ве шти на: (1) Дво се ме страл на на ста ва
Област: (МИ) Ме ди цин ска ин фор ма ти ка
Ве шти на: (27) Упра вљач ко мо де ли ра ње
Гле да: 2
Ве шти на: (28) Ра чу нар, ал го рит ми
Из во ди: 2
Ве шти на: (29) Про грам ска по др шка и софт вер ска по др шка
Гле да: 5 Аси сти ра: 5
Ве шти на: (30) Текст про це со ри и гра фич ки па ке ти
Из во ди: 2
Ве шти на: (31) Ба зе по да та ка и укр ште не та бе ле
Из во ди: 2
Ве шти на: (32) Па ке ти за ана ли зу по да та ка
Из во ди: 2
Ве шти на: (33) Ин те гри са ни па ке ти
Из во ди: 1
Ве шти на: (34) Екс перт ни си сте ми
Гле да: 1
Ве шти на: (35) Ве штач ка ин те ли ген ци ја
Гле да: 1
Ве шти на: (36) Ин фор ма ци о ни си сте ми, здрав. ин фор ма ци о-

ни си стем
Гле да: 1
Ве шти на: (37) Ин фор ма ци о ни си стем ла бо ра то ри је
Гле да: 1
Ве шти на: (38) Фар ма ко ло шки ин фор ма ци о ни си стем
Гле да: 1
Ве шти на: (39) Ра ди о ло шки ин фор ма ци о ни си стем
Гле да: 1
Ве шти на: (40) Ин фор ма ци о ни си стем пра}ења па ци је на та
Гле да: 1
Ве шти на: (41) Бол нич ки ин фор ма ци о ни си стем
Гле да: 1
Ве шти на: (42) Ин фор ма ци о ни си стем у ам бу лант но-по ли кли-

нич кој слу жби
Гле да: 1
Ве шти на: (43) Ин фор ма ци о ни си стем ме ди цин ских ис тра жи-

ва ња
Гле да: 1
Ве шти на: (44) Би бли о теч ки ин фор ма ци о ни си стем
Гле да: 1
Ве шти на: (45) Ин фор ма ци о ни си стем у ме ди цин ској еду ка-

ци ји
Гле да: 1
Ве шти на: (46) Ин фор ма ци о ни си стем здрав стве ног оси гу ра ња
Гле да: 1
Ве шти на: (47) Про це на ме ди цин ских тех но ло ги ја
Гле да: 1 Аси сти ра: 1
Област: ( MS) Ме ди цин ска ста ти сти ка
Ве шти на: (1) Опис ис тра жи вач ког про јек та
Из во ди: 3
Ве шти на: (2) Узо рак, вр сте и ве ли чи на
Из во ди: 3
Ве шти на: (3) По да ци, ска ле ме ре ња, ва ри ја бил ност, гре шке 

ме ре ња
Из во ди: 3
Ве шти на: (4) Оце њи ва ње па ра ме та ра
Из во ди: 10
Ве шти на: (5) Те сти ра ње хи по те за
Из во ди: 20
Ве шти на: (6) Ре гре си о ни мо де ли
Из во ди: 5
Ве шти на: (7) Кла си фи ка ци о ни мо де ли
Из во ди: 2
Ве шти на: (8) Дис кри ми на ци о ни мо де ли
Из во ди: 2



Ве шти на: (9) Ана ли за вре мен ских се ри ја
Из во ди: 2
Ве шти на: (10) Ана ли за по да та ка о пре жи вља ва њу
Из во ди: 2
Ве шти на: (11) Про це на здрав стве ног ста ња на осно ву ру тин-

ских по да та ка
Из во ди: 1
Ве шти на: (12) Про це на здрав стве ног ста ња на осно ву по себ-

них ис тра жи ва ња
Из во ди: 1
Ве шти на: (13) Ана ли за здрав стве них си сте ма
Из во ди: 1
Ве шти на: (14) Ана ли за би о ло шких си сте ма
Из во ди: 1
Ве шти на: (15) Мо де ли ра ње и си му ли ра ње си сте ма
Из во ди: 2
Ве шти на: (16) Мо де ли фи нан си ра ња и еко но ме триј ски мо де ли
Гле да: 2 Аси сти ра: 1 Из во ди: 1
Ве шти на: (17) Ме ди цин ских по да ци, ти по ви, упо тре ба, од-

нос пре ма хи по те за ма
Из во ди: 4
Ве шти на: (18) Ба зе по да та ка и ба зе зна ња
Гле да: 2 Аси сти ра: 2
Ве шти на: (19) Кли нич ке од лу ке, усло ви нео д ре ђе но сти
Гле да: 4
Ве шти на: (20) Опе ра тив не ка рак те ри сти ке ди јаг но стич ких 

те сто ва
Из во ди: 2
Ве шти на: (21) Др во од лу чи ва ња
Из во ди: 2
Ве шти на: (22) Ме ди цин ска до ку мен та ци ја и еви ден ци ја
Гле да: 4
Ве шти на: (23) Кон тро ла по да та ка
Из во ди: 1
Ве шти на: (24)
Из во ди: 1
Ве шти на: (25) Кри те ри ју ми за од лу чи ва ње
Из во ди: 1
Ве шти на: (26) Ви ше кри те ри јум ско од лу чи ва ње
Гле да: 2 Аси сти ра: 1

6. Здрав стве на еко но ми ка 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На ме на спе ци ја ли за ци је

Здрав стве ни са рад ни ци на спе ци ја ли за ци ји из здрав стве не 
еко но ми ке (са за вр ше ним еко ном ским фа кул те том) се те о риј ски и 
прак тич но оспо со бља ва ју за раз у ме ва ње фун да мен тал них кон це-
па та и прин ци па еко ном ске на у ке ре ле вант них за здра вље и здрав-
стве ну за шти ту, као и за схва та ње ин тер ак ци је из ме ђу здра вља и 
еко ном ског раз во ја. То ком на ста ве из ове спе ци ја ли за ци је, спе ци-
ја ли зан ти ће на у чи ти основ не пој мо ве из здрав стве не еко но ми је, 
ма кро е ко ном ски при ступ у ана ли зи здрав стве ног си сте ма, ме то де 
и тех ни ке не пот пу не и пот пу не еко ном ске ева лу а ци је. Би ће оспо-
со бље ни да их при ме не у сва ко днев ној прак си, би ло про у ча ва њем 
и ана ли зом при ме ра из ли те ра ту ре, би ло фор му ли са њем и ана ли-
зом соп стве них про гра ма и ак тив но сти на ко ји ма ће при ме ни ти 
ме то де еко ном ске ева лу а ци је и ин фор ми са ти до но си о це од лу ка о 
при хва тљи вим ре ше њи ма у од но су на рас по ло жи ве здрав стве не 
ре сур се и ефек те здрав стве них про гра ма.

Ду жи на тра ја ња спе ци ја ли за ци је 36 ме се ци (три го ди не)

Специјалистички стаж

Спе ци ја ли зан ту се при упи су спе ци ја ли за ци је из здрав стве не 
еко но ми ке од ре ђу је мен тор ко ји га пра ти то ком це ло куп ног ста жа. 
Спе ци ја ли стич ки стаж је оба вљен ка да спе ци ја ли зант про ђе кроз 
све об ли ке прак тич не и те о риј ске на ста ве, по ло жи ко ло кви ју ме и 
са вла да ве шти не ко је су пред ви ђе не про гра мом ове спе ци ја ли за-
ци је.

Начин провере знања

По сле сва ке од слу ша не це ли не те о риј ске на ста ве спе ци ја ли-
зант је оба ве зан да по ло жи ко ло кви јум укуп но (10 де сет), укљу чу-
ју ћи и за вр шни ко ло кви јум:

1. Ко ло кви јум о кон цеп ту здрав стве не за шти те и ње ним про-
гра ми ма и ак тив но сти ма;

2. Ко ло кви јум из здрав стве них си сте ма;
3. Ко ло кви јум о тер ми но ло ги ји здрав стве не еко но ми ке;
4. Ко ло кви јум о ма кро е ко но ми ји;
5. Ко ло кви јум о тр жи шту и не у спе си ма тр жи шта у здрав-

стве ном си сте му;
6. Ко ло кви јум о фи нан си ра њу здрав стве ног си сте ма;
7. Ко ло кви јум о про це ни здрав стве них тех но ло ги ја
8. Ко ло кви јум о ме то да ма и тех ни ка ма еко ном ске ева лу а ци је;
9. Ко ло кви јум из здрав стве не ста ти сти ке и еко но ме три је
10. За вр шни ко ло кви јум из еко но ми ке здрав ства

СА ДР ЖАЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА  
ИЗ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЕКО НО МИ КЕ

Те о риј ске осно ве здрав стве не еко но ми ке  – дво се ме страл на 
на ста ва (9 ме се ци)

Са вла да ва ње ве шти на из здрав стве не еко но ми ке (27 ме се ци):
1. Са вла да ва ње ве шти на про це не здрав стве них по тре ба ста-

нов ни ка  – 2 ме се ца
2. Са вла да ва ње ве шти на фор му ли са ња здрав стве них про гра-

ма и тро шков не спе ци фи ка ци је тих про гра ма  – 4 ме се ца
3. Са вла да ва ње ве шти на ана ли зе здрав стве них си сте ма и ње-

го вих ком по не на та  – 3 ме се ца
4. Са вла да ва ње ве шти на фи нан си ра ња здрав стве ног си сте ма 

 – 4 ме се ца
5. Са вла да ва ње ве шти на ма кро е ко ном ске ана ли зе  – 2 ме се ца
6. Са вла да ва ње ве шти на ана ли зе по ну де и тра жње, тр жи шта 

и не у спе ха тр жи шта у здрав стве ном си сте му  – 3 ме се ца
7. Са вла да ва ње ве шти на при ме не ме то да пот пу не еко ном ске 

ева лу а ци је  – 3 ме се ца, (по је дан ме сец за ана ли зу од но са тро шко ва 
и ефе ка та, ана ли зу од но са тро шко ва и со ци јал не ко ри сти и ана ли-
зу од но са тро шко ва и до би ти).

8. Са вла да ва ње ве шти на про це не здрав стве них тех но ло ги ја  – 
3 ме се ца

9. Са вла да ва ње ве шти на ста ти стич ке ана ли зе и еко но ме три-
је  – 3 ме се ца

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА 
У ТО КУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЕКОНОМИКЕ – У ТРАЈАЊУ
ОД 24 МЕСЕЦИ

Бр На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

1 Ис тра жи ва ње здрав стве них по тре ба ста нов ни ка  – 
тра жње за здрав стве ним услу га ма 1  1

2
Фор му ли са ње јед ног ак ту ел ног здрав стве ног 
про гра ма на ни воу ло кал не за јед ни це (оп шти на, 
округ)

 1 2

3 Ана ли за по сто је ћих здрав стве них про гра ма на 
де фи ни са ном те ри то ри јал ном ни воу   3

4 Ева лу а ци ја ефе ка та (ре зул та та) јед ног јав но-
здрав стве ног про гра ма ко ји је за вр шен   1

5 Пар ци јал на еко ном ска ева лу а ци ја (са мо тро шко-
ва јед ног здрав стве ног про гра ма по из бо ру   3

6 Про на ла же ње и ли те ра ту ре и ана ли за јед ног до-
ма ћег ра да са пот пу ном еко ном ском ева лу а ци јом   1

7

Про на ла же ње из по сто је ћих ба за по да та ка, пре-
вод и ана ли за јед ног стра ног ра да са при ме ном 
ме то де ана ли зе од но са тро шко ва и ефе ка та (CEA) 
у обла сти јав ног здра вља

  1

8

Про на ла же ње из по сто је ћих ба за по да та ка, пре-
вод и ана ли за јед ног стра ног ра да са при ме-
ном ме то де ана ли зе од но са тро шко ва и ефе ка та 
(CUA) у обла сти јав ног здра вља

  1

9
Про на ла же ње из по сто је ћих ба за по да та ка, пре-
вод и ана ли за јед ног стра ног ра да са при ме ном 
ме то де ана ли зе од но са тро шко ва и ефе ка та (CBA)

  1



10 Ана ли за здрав стве ног тр жи шта у Ср би ји  – раз ло-
зи не у спе ха 1  1

11
Ком па ра тив на ана ли за фи нан си ра ња си сте ма 
здрав стве не за шти те гру пе зе ма ља (ЕУ, цен трал-
на и ис точ на Евро па, зе мље бив ше Ју го сла ви је)

  1

12
Ана ли за из во ра фи нан си ра ња си сте ма здрав стве-
не за шти те Ре пу бли ке Ср би је за по след њу до-
ступ ну го ди ну

1  1

13 Фи нан сиј ска ана ли за и ана ли за ра да здрав стве ног 
Оси гу ра ња   1

14 Ана ли за ка пи та ци је као на чи на фи нан си ра ња на 
ни воу ПЗЗ (дом здра вља)   1

15 Ана ли за пла ћа ња по ди јаг но стич ки срод ним гру-
па ма (бол ни ца)   1

16 Уго ва ра ње оси гу ра ња са здрав стве ном уста но вом 2   

17 Про це на јед не јав но здрав стве не тех но ло ги је по 
из бо ру   2

ОБЛАСТ СТАТИСТИКЕ И ЕКОНОМЕТРИЈЕ У ТРАЈАЊУ
ОД 3 МЕСЕЦА

Бр На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

18 При ка зи ва ње ста ти стич ких по да та ка  – та бе ли ра-
ње и гра фич ко при ка зи ва ње   5

19
Ста ти стич ко опи си ва ње по да та ка  – ре ла тив ни 
бро је ви, ме ре цен трал не тен ден ци је, ме ре ва ри-
ја би ли те та

  5

20 Ста ти стич ка ана ли за по да та ка и за кљу чи ва ње   2
21 Ана ли за вре мен ских се ри ја 1  1

22 Ко ре ла ци ја и ре гре си ја  – јед но став на и ви ше стру-
ка 1  1

23 Рад са ба за ма по да та ка 1  1
24 Ста ти стич ки па ке ти за об ра ду по да та ка 1  1

УСТА НО ВЕ У КО ЈИ МА СЕ СПРО ВО ДИ ПРО ГРАМ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЕКО НО МИ КЕ  

НА ОСНО ВУ ОПИ СА НИХ ВЕ ШТИ НА

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

Ред ни бро је ви 
ве шти на ко је су 

пред ви ђе не  
про гра мом  

спе ци ја ли за ци је

По треб но 
вре ме у 

ме се ци ма

Ме ди цин ски фа кул тет  – дво се ме страл на на ста ва
Те о риј ска  –  

дво се ме страл на 
на ста ва

9

Окру жни за вод/ин сти тут за јав но здра вље   
Ре пу блич ки ин сти тут за јав но здра вље Ба тут   
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње/фи ли-
ја ла   

Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци ну ме ди цин ског фа-
кул те та   

Еко ном ски ин сти тут   
Дом здра вља   
Оп шта бол ни ца   
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку   

ТЕ О РИЈ СКЕ ОСНО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЕКО НО МИ КЕ  
(ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА)

Ду жи на тра ја ња: 9 ме се ци
Ме сто одр жа ва ња на ста ве: Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци ну, 

Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду
На чин из во ђе ња на ста ве: ин тер ак тив на пре да ва ња, ве жбе, 

сту ди је слу ча је ва, се ми на ри и ин ди ви ду а лан рад спе ци ја ли за на та.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

Здрав стве на 
еко но ми ка

Кон цепт здрав стве не за шти те 
 – ме ре и ак тив но сти здрав стве не за шти те 
 – про гра ми ра ње и пла ни ра ње у здрав стве ној за шти ти 
 – про це на здрав стве них по тре ба ста нов ни штва 
 – здрав стве на за шти та вул не ра бил них по пу ла ци о них гру па
Здрав стве ни си сте ми 
 – де фи ни ци ја, ком по нен те, пер фор ман се 
 – прин ци пи: до ступ ност, пра вед ност, де ло твор ност, ефи ка сност, 
ква ли тет 

 – упра вља ње др жа вом и до ма ћин ско га здо ва ње 
 – обез бе ђи ва ње здрав стве них услу га ста нов ни штву 
 – ре сур си у здрав стве ном си сте му 
 – фи нан си ра ње здрав стве ног си сте ма – из во ри фи нан си ра ња и на чи-
ни пла ћа ња да ва о ца здрав стве них услу га 
 – ка пи та ци ја 
 – ди јаг но стич ки срод не гру пе 
 – тр жи ште у здрав стве ном си сте му 
 – раз ло зи не у спе ха тр жи шта у здрав стве ном си сте му 
Здрав стве на еко но ми ка: 
 – тер ми но ло ги ја, основ ни пој мо ви 
 – ис тра жи ва ња у обла сти здрав стве не еко но ми ке 
Вр сте здрав стве них про гра ма и ак тив но сти 
Ме то де и тех ни ке пот пу не еко ном ске ева лу а ци је: 
 – ана ли за од но са тро шко ва и ефе ка та про гра ма 
 – ана ли за од но са тро шко ва и со ци јал не ко ри сти 
 – ана ли за од но са тро шко ва и до би ти 
 – фар ма ко е ко но ми ка 
Ети ка у здрав стве ној еко но ми је 
Про це на здрав стве них тех но ло ги ја

Ме ди цин ска 
ста ти сти ка и  
еко но ме три ја

 – Де скрип тив на ста ти сти ка 
 – Ста ти стич ка ана ли за  – ве ро ват но ћа, нор мал на рас по де ла 
 – Ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ке 
 – Ана ли за вре мен ских се ри ја  
 – Мо де ли за пред ви ђа ње 
 – Ви ше стру ка ре гре си ја и ко ре ла ци ја 
 – Рад са ба за ма по да та ка 
 – Ком пју тер ски про гра ми за об ра ду по да та ка

Спе ци ја ли стич ки рад

За из ра ду спе ци ја ли стич ког ра да, спе ци ја ли зант је ду жан да 
у до го во ру са мен то ром при пре ми рад за пу бли ко ва ње у ча со пи-
су са ре цен зи јом из обла сти здрав стве не еко но ми ке. То ком спе ци-
ја ли стич ког ста жа ће ра ди ти на при ку пља њу и ана ли зи по да та ка, 
пи са њу ра да и при пре ми за од бра ну ра да као де ла спе ци ја ли стич-
ког ис пи та пред чла но ви ма ко ми си је.

7. Здрав стве но пра во 
три го ди не 
(36 ме се ци)

На ме на 
спе ци ја ли за ци је 
из Здрав стве ног 
пра ва

Здрав стве ни са рад ник на спе ци ја ли за ци ји из Здрав стве ног 
пра ва се те о риј ски и прак тич но оспо со бља ва за са мо стал но 
уче ство ва ње у об ја шња ва њу, раз во ју и усва ја њу јав но-здрав-
стве ног за ко но дав ства, уз при хва та ње иза зо ва кон ти ну и ра них 
про ме на у овој обла сти ко је се од но се на здрав стве не про бле-
ме, си стем здрав стве не за шти те и но ве јав но здрав стве не иза-
зо ве  По ред усва ја ња основ них пој мо ва, спе ци ја ли зант раз ви ја 
ве шти не кла си фи ко ва ња основ них ле гал них од но са  – пра ва 
и ду жно сти у обла сти здра вља и јав но здрав стве ног си сте ма  
Спе ци ја ли зант при хва та за кон ске про пи се као сред ство у ра ду 
ко је се ко ри сти ра ди де ло ва ња на нор ме за здра во по на ша ње, 
иден ти фи ко ва ње и од го ва ра ње на прет ње по здра вље, и по ста-
вља ње и на ме та ње здрав стве них и без бед но сних стан дар да  
По ла зник ана ли зи ра обла сти јав ног здра вља ко је са вре ме но за-
ко но дав ство по себ но ре гу ли ше: си стем здрав стве не за шти те и 
пра ва ко ри сни ка, жи вот на и рад на сре ди на, ин фек тив не бо ле-
сти, хит не ре ак ци је у слу ча ју прет њи по здра вље, ин фор ма ци-
је и здра вље, ге нет ски аспек ти здра вља и бо ле сти, за ко но дав-
ство ве за но за по себ но ра њи ве гру пе, ре про дук тив но здра вље, 
кон тро ла бо ле сти ко је се пре но се хра ном, кон тро ла ду ва на, 
кон тро ла ин фек ци ја ко је се пре но се крв ним и пол ним пу тем, 
аспек ти кри вич ног за ко но дав ства и јав но здра вље  Спе ци ја-
ли зант сти че ве шти не тим ског ра да, ефи ка сног и ква ли тет ног 
уче ство ва ња у про це су раз во ја јав но-здрав стве них про пи са то-
ком: ства ра ња пред ло га (на цр та) за ко на и под за кон ских ака та, 
јав не де ба те и ус по ста вља ња кон сен зу са, пи са ња обра зло же-
ња за усва ја ње за ко но дав них до ку ме на та  По ред су ми ра ња ак-
ту ел них си стем ских и дру гих за ко на у здрав стве ном си сте му 
Ср би је, спе ци ја ли зант иден ти фи ку је и кон текст ме ђу на род ног 
јав но здрав стве ног за ко но дав ства као и про пи се Европ ске уни-
је (по јам ко му ни тар ног пра ва и ле ги сла тив не ор га не)

Усло ви за упис на 
спе ци ја ли за ци ју 
из Здрав стве ног 
пра ва

На спе ци ја ли за ци ју из Здрав стве ног пра ва мо гу се упи са ти 
здрав стве ни са рад ни ци ко ји су за вр ши ли сту ди је пра ва (пре-
ма но вом за ко ну  – дру ги сте пе не  – ди плом ске, ма стер сту ди је)

Ду жи на тра ја ња 
спе ци ја ли за ци је

36 ме се ци

Спе ци ја ли стич ки 
стаж

Спе ци ја ли зан ту се при упи су спе ци ја ли за ци је из Здрав стве ног 
пра ва од ре ђу је мен тор ко ји га пра ти то ком чи та вог спе ци ја ли-
стич ког ста жа  
Спе ци ја ли стич ки стаж се сма тра оба вље ним кад спе ци ја ли-
зант про ђе кроз све ви до ве те о риј ске и прак тич не на ста ве и 
по ло жи ко ло кви ју ме и са вла да ве шти не ко је су про гра мом спе-
ци ја ли за ци је пред ви ђе не



На чин про ве ре 
зна ња то ком 
дво се ме страл не 
те о риј ске на ста ве

По сле сва ког де ла од слу ша не те о риј ске на ста ве спе ци ја ли зант 
је оба ве зан да по ла же: 
11  ко ло кви јум из епи де ми о ло ги је (тест) 
12  ко ло кви јум из хи ги је не (тест) 
13  ко ло кви јум из ме ди цин ске ста ти сти ке и ин фор ма ти ке 
(тест) 
14  ко ло кви јум из оп штег де ла здрав стве ног пра ва (тест) 
15  ко ло кви јум из обла сти здра вља и здрав стве не за шти те 
(усме но) 
16  ко ло кви јум из кла си фи ка ци је и опи са за ко но дав них ин-
стру ме на та у обла сти здрав стве ног си сте ма Ср би је (усме но) 
17  ко ло кви јум из обла сти пра ва ко ри сни ка и пра ва ра њи вих 
гру па (усме но) 
18  ко ло кви јум из ме ђу на род ног здрав стве ног за ко но дав ства 
(усме но) 
19  ко ло кви јум из здрав стве ног за ко но дав ства Европ ске уни је 
(усме но) 
20  за вр шни ко ло кви јум из Здрав стве ног пра ва (тест)

У ин декс 
спе ци ја ли зан та 
упи су ју се

1  по да ци о од слу ша ној на ста ви 
2  по да ци о по ло же ним ко ло кви ју ми ма (број ча на оце на  – од ли-
чан / вр ло до бар / до бар 
3  по да ци о са вла да ним ве шти на ма (опи сна оце на  – са вла дао у 
пот пу но сти / де ли мич но)

Спе ци ја ли стич-
ки ис пит са сто ји 
се од

1  ели ми на ци о ног те ста 
2  усме ног спе ци ја ли стич ког те ста 
3  на пи са ног спе ци ја ли стич ког ра да у фор ми да је спре ман за 
пу бли ко ва ње у до ма ћем струч ном ча со пи су са ре цен зи јом 
4  од бра не спе ци ја ли стич ког ра да пред ис пит ном ко ми си јом од 
3 чла на

СА ДР ЖАЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА  
ИЗ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ПРА ВА

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ СТАЖ БРОЈ  
МЕ СЕ ЦИ

Те о риј ске осно ве Здрав стве ног пра ва (дво се ме страл на на ста ва) 9
Са вла да ва ње ве шти на из здрав стве ног пра ва 19
Са вла да ва ње ве шти на из про це не здра вља, ква ли те та жи во та и фак то-
ра ко ји их од ре ђу ју 2

Са вла да ва ње ве шти на ана ли зе си сте ма здрав стве не за шти те 2
Са вла да ва ње ве шти на пре тра жи ва ња за ко но дав них до ку ме на та у 
обла сти здрав стве ног пра ва у Ср би ји 3

Са вла да ва ње ве шти на ана ли зе здрав стве них про пи са на на ци о нал ном 
и ло кал ном ни воу пу тем уче ство ва ња у ра ду Ми ни стар ства здра вља, 
ло кал них са мо у пра ва и ме на џер ских те ла здрав стве них уста но ва

5

Са вла да ва ње ве шти на ана ли зе за сту пље но сти про пи са ко ји ре гу ли-
шу здра вље у ме ђу на род ном за ко но дав ству и за ко но дав ству Европ ске 
уни је

2

Са вла да ва ње ве шти на раз во ја стра те шких до ку ме на та и раз ли чи тих 
за ко но дав них ре гу ла ти ва у обла сти здра вља (укљу чу ју ћи стра те ги је 
за ко не и под за кон ска ак та) пу тем тим ског ра да

3

Са вла да ва ње ве шти на пре го ва ра ња и за сту па ња до бре прак се у здрав-
стве ном пра ву 2

Са вла да ва ње ве шти на из дру гих обла сти зна чај них за Здрав стве но 
пра во 8

Епи де ми о ло ги ја 2
Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин фор ма ти ка 2
Хи ги је на 2
Здрав стве на за шти та рад ни ка (ме ди ци на ра да) 2
УКУП НО 36

ТЕ О РИЈ СКЕ ОСНО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ПРА ВА  
(ДВО СЕ МЕ СТРАЛ НА НА СТА ВА)

Ду жи на тра ја ња: 9 ме се ци
Одр жа ва ње на ста ве: на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те-

та у Бе о гра ду.
На чин из во ђе ња на ста ве: ин тер ак тив на пре да ва ња, ве жбе, се-

ми на ри и ин ди ви ду ал ни рад

Садржај наставе:

Здрав стве но 
пра во

 – Здра вље, од ред ни це здра вља и гло бал но здра вље 
 – Про це на здра вља ста нов ни штва и фак то ра по ве за них са здра-
вљем 
 – Струч не обла сти у здрав стве ном пра ву и њи хов са др жај  
 – За ко но дав на про це ду ра (про цес из ра де за ко но дав них ака та по-
ве за них са здра вљем) 
 – Раз вој иде је људ ских пра ва  Кла си фи ка ци ја људ ских пра ва 
 – Пра во на здра вље  Угро же не ка те го ри је у по гле ду људ ских пра-
ва на здра вље

 – Ме ђу на род но здра вље и људ ска пра ва 
 – Пра ва же на и здра вље 
 – Деч ја пра ва и здра вље 
 – Здрав стве на за шти та пре ма ни во и ма пре вен ци је и за по себ не 
гру пе (же не и де ца, рад но-ак тив но ста нов ни штво, ста ри, си ро-
ма шни, из бе гло ста нов ни штво, ро ми, љу ди ко ји жи ве са ин ва ли-
ди те том) 
 – При ват ност и без бед ност по да та ка о ко ри сни ку здрав стве не за-
шти те 
 – Пра ва па ци је на та  Пра ва по себ них гру па па ци је на та 
 – Си сте ми здрав стве не за шти те и ка те го ри је ко је ре гу ли ше 
здрав стве но за ко но дав ство 
 – Здрав стве не уста но ве  Здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци-
ја Елек трон ска здрав стве на до ку мен та ци ја  Јав но-здрав стве но 
за ко но дав ство и ин фор ма ци је 
 – Ре фор ме си сте ма здрав стве не за шти те и ле гал ни ин стру мен ти 
за им пле мен та ци ју про ме на 
 – Прав на ре гу ла ти ва: ква ли тет здрав стве не за шти те  Здрав стве на 
тех но ло ги ја 
 – Мо де ли ин те гра ци је за ко на и здрав стве на по ли ти ка 
 – Стра те шко и опе ра тив но пла ни ра ње у раз во ју прав не ре гу ла-
ти ве 
 – Ор га ни за ци о но по на ша ње и де ло ва ње прав не ре гу ла ти ве

  – Ко му ни ка ци је и тим ски рад у раз во ју здрав стве ног за ко но дав-
ства 
 – Пре го ва ра ње и за сту па ње у здрав стве ном за ко но дав ству 
 – Ме ђу на род но за ко но дав ство  Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја 
 – Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник и дру ги ле гал ни до ку-
мен ти ме ђу на род ног здрав стве ног за ко но дав ства 
 – За ко но дав ство Европ ске уни је, по јам ко му ни тар ног пра ва и ле-
ги сла тив ни ор га ни Европ ске уни је 
 – Жи вот на сре ди на и јав но-здрав стве но за ко но дав ство  Стра те-
ги ја одр жи вог раз во ја 
 – Рад на сре ди на и јав но-здрав стве но за ко но дав ство, ре гу ла ти ве у 
обла сти без бед но сти на ра ду 
 – Јав но-здрав стве но за ко но дав ство и ван ред ни усло ви  – ре гу ла ти-
ве у хит ним си ту а ци ја ма у слу ча ју ван ред них прет њи по здра вље 
 – Ин фек тив не и не за ра зне бо ле сти и јав но-здрав стве не ре гу ла-
ти ве 
 – Про мо ци ја здра вља и за ко но дав ство као по др шка

Епи де ми о ло ги ја  – Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је у епи де ми о ло ги ји 
 – Епи де ми о ло шки мо де ли бо ле сти 
 – При род ни ток бо ле сти 
 – Епи де ми о ло шке ме то де 
 – Скри нинг 
 – Ти по ви епи де ми ја и ис тра жи ва ње епи де ми ја 
 – Епи де ми о ло ги ја за ра зних бо ле сти 
 – Бол нич ке ин фек ци је 
 – Епи де ми о ло ги ја не за ра зних бо ле сти

Хи ги је на  – За га ђе ње жи вот не сре ди не (во да, ва здух, на мир ни це, бу ка, зе-
мљи ште итд) 
 – Ко му нал на хи ги је на 
 – Пре глед основ них про фе си о нал них нок си 
 – Зна чај ис хра не у очу ва њу здра вља

Ме ди цин ска 
ста ти сти ка

 – Де скрип тив на ста ти сти ка 
 – Ста ти стич ка ана ли за, ве ро ват но ћа, нор мал на рас по де ла
 – Ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ка 
 – Па ра ме триј ске ана ли тич ке ме то де и не па ра ме триј ске ана ли-
тич ке ме то де 
 – Ана ли за пре жи вља ва ња 
 – Ана ли за вре мен ских се ри ја 
 – Мо де ли за пред ви ђа ње 
 – Ко му ни ка ци о но – ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
 – Елек трон ска здрав стве на до ку мен та ци ја 
 – Ме наџ мент здрав стве ним ин фор ма ци о ним си сте мом

У то ку из во ђе ња дво се ме страл не (те о риј ске) на ста ве спе ци-
ја ли зант је ду жан да у до го во ру са мен то ром ра ди на са ку пља њу и 
ана ли зи по да та ка за свој спе ци ја ли стич ки рад.

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА 
У ТО КУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВЕНО ПРАВО У ТРАЈАЊУ ОД 19 МЕСЕЦИ

Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

1 Про це на здра вља ста нов ни штва окру га / гра да 
уз но ве по дат ке 1  1

2 Опис јав но-здрав стве ног про бле ма ко ји мо же 
би ти пред мет здрав стве ног за ко но дав ства   1

3 Ана ли за си стем ских за ко на у обла сти здрав стве-
не за шти те   2

4 Ана ли за под за кон ских ака та ко ји пра те си стем-
ске за ко не у Ср би ји   1

5 Пре глед ле гал них до ку ме на та у обла сти јав ног 
здра вља   1



Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

6 Ана ли за прав них до ку мен та ко ја пра те рад 
здрав стве них уста но ва (до ма здра вља, бол ни це)   2

7 Пре глед по сто је ћих ле гал них до ку ме на та ко ји 
се од но се на здра вље ра њи вих гру па   3

8
Пи са ње обра зло же ња за иза бра ни пред лог за-
ко на у обла сти здрав стве не за шти те или јав ног 
здра вља

  1

9 Прав ни аспек ти иза бра них стра те шких до ку ме-
на та  1 1

10 План јав не де ба те и ус по ста вља ња кон сен зу са 
око иза бра ног ле гал ног до ку мен та 1  1

11 Прав ни из ве штај о ра ду здрав стве не уста но ве  1 1

12 Одр жа ва ње струч ног са стан ка на иза бра ну те му 
из обла сти здрав стве ног пра ва   1

13 Одр жа ва ње пре да ва ња на иза бра ну те му из 
обла сти пра ва ко ри сни ка здрав стве не за шти те   1

14
Рад са ко ри сни ком здрав стве не за шти те у свој-
ству за штит ни ка па ци јен то вих пра ва  По сту па-
ње по жал би ко ри сни ка

1 1 4

15 За сту па ње здрав стве не уста но ве пред су дом 2   
16 За сту па ње здрав стве ног рад ни ка пред су дом 2   

17 Рад у ти му на пре и спи ти ва њу здрав стве них про-
пи са 2  1

18 Ана ли за Ме ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка   1

19 Ком па ра тив на ана ли за здрав стве ног за ко но дав-
ства две зе мље   1

20 Ана ли за про пи са Европ ске уни је у обла сти 
здра вља   1

ОБЛАСТ: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА (ЕП) У ТРАЈАЊУ
ОД ДВА МЕСЕЦА

Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди
21 Јав но здрав стве ни над зор 2 1  
22 Вак ци на ци ја 5   
23 Епи де ми о ло шко обез бе ђе ње ко лек ти ва 0 2  
24 Кон тро ла бол нич ких ин фек ци ја 0 2 1
25 Пред ла га ње ме ра за су зби ја ње ши ре ња бо ле сти 1 3 2

26 Кон тро ла ре а ли за ци је ме ра за су зби ја ње ши ре-
ња бо ле сти 1 2 2

27 Из ве штај и ре фе ри са ње о епи де ми ји 1   

ОБЛАСТ: ХИГИЈЕНА (ХИ) У ТРАЈАЊУ ОД ДВА МЕСЕЦА

Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

28 Са ни тар на ин спек ци ја вод них обје ка та – во до во-
да, бу на ра, по вр шин ских во да 1 1  

29
Оце на са ни тар но хи ги јен ског ста ња у објек ти ма 
дру штве не ис хра не  – школ ске ку хи ње, ре сто ра-
на итд

1 1 1

30 Оце на са ни тар но хи ги јен ских усло ва у објек ти-
ма за про из вод њу и пре ра ду на мир ни ца 1 1 1

31 Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја 2 1 1

ОБЛАСТ: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
(СИ) У ТРАЈАЊУ ОД ДВА МЕСЕЦА

Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

32 При ка зи ва ње ста ти стич ких по да та ка  – та бе ли ра-
ње и гра фич ко при ка зи ва ње   3

33
Ста ти стич ко опи си ва ње по да та ка  – ре ла тив ни 
бро је ви, ме ре цен трал не тен ден ци је, ме ре ва ри-
ја би ли те та

  3

34 Ста ти стич ка ана ли за по да та ка   3

35
Прак тич ни рад са ко ри снич ким па ке ти ма за об-
ра ду тек ста, гра фич ким па ке ти ма, ста ти стич ким 
па ке ти ма

1  1

36 При каз до би је них ре зул та та 1  1
37 Ста ти стич ко за кљу чи ва ње 1  1

ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА У ТРАЈАЊУ ОД
ДВА МЕСЕЦА

Број На зив ве шти не Гле да Асист Из во ди

38 Ана ли за про пи са о здра вљу и без бед но сти на 
ра ду   1

39 Уче ство ва ње у ра ду ко ми си ја за про це ну рад не 
спо соб но сти 1   

40 Ис пи ти ва ње про фе си о нал них ри зи ка на рад ном 
ме сту 2 2  

УСТА НО ВЕ У КО ЈИ МА СЕ СПРО ВО ДИ ПРО ГРАМ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ПРА ВА  

НА ОСНО ВУ ПРЕ ЦИ ЗИ РА НИХ ВЕ ШТИ НА

Ин сти ту ци ја

Ред ни бо је ви ве шти на 
ко је су при ло же не 

са опи сом и ни во ом 
из вр ше ња

По треб но 
вре ме у 

ме се ци ма

Ме ди цин ски фа кул тет  –дво се ме страл на на-
ста ва  9

За вод/Ин сти тут за јав но здра вље

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
13, 21, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37

17

За вод за здрав стве но оси гу ра ње 3 1

Ми ни стар ство здра вља 8, 9, 10, 17, 25, 38, 
39, 40 4

Дом здра вља и/или За вод (Ин сти тут) за здрав-
стве ну за шти ту рад ни ка

11, 12, 14, 15, 16, 22, 
23 3

Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци ну Ме ди цин-
ског фа кул те та у Бе о гра ду 18, 19, 20  

Кли нич ки цен тар, Ин сти тут за здрав стве ну за-
шти ту мај ке и де те та, оп шта бол ни ца 11, 24, 24 1

Оп шти на и оп штин ски суд 15, 16 1
Укуп но  36

V. ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЗА УЖЕ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Доктори медицине специјалисти

1. Алер го ло ги ја и кли нич ка ме ди ци на 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је

Ужа спе ци ја ли за ци ја из алер го ло ги је је струч но обра зов ни 
про цес у то ку ко га спе ци ја ли зант до би ја те о рет ска и прак тич на 
зна ња из обла сти алер го ло ги је ко ја га оспо со бља ва ју за са мо стал-
но ле че ње обо ле лих од акут них и хро нич них алер гиј ских обо ље ња.

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је

Ужа спе ци ја ли за ци ја из алер го ло ги је тра је 12 ме се ца.
Са сто ји се из 120 ча со ва те о риј ске на ста ве, и 240 ча со ва 

прак тич не на ста ве. Те о риј ска на ста ва се спро во ди пу тем ор га ни-
зо ва них пре да ва ња и из ра де мен то ри са них се ми нар ских ра до ва.

Про ве ра зна ња у то ку спе ци ја ли стич ког ста жа

Зна ње и овла да ва ње про пи са ним ве шти на ма ко је спе ци ја-
ли зант сти че то ком ста жа про ве ра ва ју се струч ним над зо ром од 
стра не мен то ра и при пре мом и од бра ном се ми нар ских ра до ва. То-
ком сва ког од два се ме стра, спе ци ја ли зант је ду жан да ра ди се ми-
нар ске ра до ве. 

Про грам уже спе ци ја ли за ци је

То ком пр ва 1/се ме стра спе ци ја ли зант по ха ђа те о риј ску на-
ста ву ра ди са вла да ва ња зна ња из обла сти алер го ло ги је по од ре-
ђе ном про гра му на став них је ди ни ца. У то ку јед не го ди не тра ја ња 
уже спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант про во ди у од го ва ра ју ћој тер-
ци јар ној уста но ви (ко жи, алер гиј ских и иму но де фи ци јент них ста-
ња у де чи јем уз ра сту и збри ња ва њу нај ур гент ни јих ста ња у алер-
го ло ги ји:



Спе ци ја ли зант мо ра би ти об у чен по пла ни ра ном про гра му да 
ре ша ва сле де ће кли нич ке про бле ме:

ТЕ МАТ СКЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ Те о риј ска на ста ва Ве жбе
БА ЗИЧ НИ ИМУ НО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ 

АЛЕР ГИЈ СКЕ РЕ АК ТИВ НО СТИ
Пре да ва ња
час

Се ми нар
1

Ве жбе
час

1  Ор га ни за ци ја иму но ло шког си сте ма
2  Осно ве ху мо рал ног иму но ло шког од го во ра
3  Осно ве це лу лар ног иму но ло шког од го во ра
4  Ад хе зив ни мо ле ку ли
5  Ме ха ни зми на стан ка алер гиј ских ре ак ци ја
6  Осно ве тран сплан та циј ске ре ак тив но сти
7  Осно ве ту мор ског имун ског од го во ра
Укуп но ча со ва 10 10
АЛЕР ГО ДЕР МА ТО ЗЕ И ФО ТО А ЛЕР ГО ДЕР

МА ТО ЗЕ
Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

8  Ур ти ка ри ја и ан ги о е дем раз ли чи те ге не зе 2 8
9  Ана фи лак тич ки шок раз ли чи те ге не зе 1
10  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не ве но ми ма ин сек-
та и ато пиј ски дер ма ти тис 3

11  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не хра ном код од ра-
слих осо ба 2 1 2

12  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не ле ко ви ма код од-
ра слих осо ба  – ме ди ка мен то зне дер ма то зе) 3 1 20

13  Кон такт на и фо то кон такт на сен зи би ли за ци ја 8 50
14  Алер ги ја на ла текс 1
Укуп но ча со ва 20 20 80
АЛЕР ГИЈ СКИ И ИДИ О ПАТ СКИ ХРОНИЧНИ 

РИНИТИС
Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

15  Сен зи би ли за ци ја на стан дард не ин ха ла тор не 
алер ге не (по ле ни др ве ћа, тра ве и ко ро ва, кућ на 
пра ши на и гри ња ) 

4 1 45

16  Ри ни тис без ко мор би ди те та са оста лим бо ле-
сти ма гор њих ди сај них пу те ва 2

17  Ри ни тис у ко мор би ди те ту са ато пиј ском аст-
мом 2

18  Ри ни тис са хро нич ним си ну зи ти сом 2 1
19  Ри ни тис са на зал ним по ли пи ма 2 2
20  Ри ни тис са уче ста лим ин фек ци ја ма гор њих 
ди сај них пу те ва, по себ но са оти тис ме ди ја са ефу-
зи ја ма 

2 1

21  Иди о пат ски хро нич ни ри ни тис (ва зо мо тор-
ни ри ни тис) без сен зи би ли за ци је на ин ха ла тор не 
алер ге не 

2

ТЕ РА ПИ ЈА УР ГЕНТ НИХ СТА ЊА У АЛЕР
ГО ЛО ГИ ЈИ

22  Те ра пи ја ур гент них ста ња у алер го ло ги ји 4 1 30
Укуп но ча со ва 20 20 80
АЛЕР ГИЈ СКА ОБО ЉЕ ЊА И ИМУ НО ДЕ ФИ
ЦИ ЈЕНТ НА СТА ЊА У ДЕ ЧИ ЈЕМ УЗ РА СТУ

Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

23  Ин тер ак ци ја из ме ђу фе ту са и мај ке  – ути цај на 
на ста нак ато пи је 2

24  При мар на и се кун дар на про фи лак са алер гиј-
ских бо ле сти 2

25  Хи ги јен ска хи по те за 2
26  Алер ги ја на хра ну код де це 2 1
27  Спе ци фич ност аст ме у де тињ ству 5
28  Алер гиј ски ри ни тис и ко њунк ти ви тис 2
29  Алер ги ја на ле ко ве код де це 3 1
30  Про во ка ци о ни те сто ви на ле ко ве 2
31  Основ ни прин ци пи те ра пи је алер гиј ских бо ле-
сти код де це 2

32  Ре ку рент ни ин фек ци је и иму ни де фек ти 2
33  Иму но про фи лак са и иму но те ра пи ја 2
34  Нај че шћи ва ску ли ти сни син дро ми у де чи јем 
уз ра сту 2

35  Ју ве нил ни иди о пат ски ар три тис 2
Укуп но ча со ва 30 20 100

АЛЕР ГИЈ СКА ОБО ЉЕ ЊА ПЛУ ЋА Пре да ва ња
час

Се ми нар
4

Ве жбе
час

36  Алер гиј ска аст ма 4 1 20
37  Аспи ри ном иза зва на аст ма 2 10
38  Про фе си о нал на аст ма 2 10
39  Ре спи ра тор на фи зи о ло ги ја у аст ми/ плућ ни 
функ ци о нал ни те сто ви, брон хо про во ка тив ни те-
сто ви 

4 1 10

40  Алер гиј ска брон хо пул мо нал на аспер ги ло за 2 1 10
41  Еози но фил на пне у мо ни ја) 2 10
42  Хи пер сен зи тив ни пне у мо ни тис 4 10
43  Хи пе ре о зи но фил ни син дром 2 1 10
44  Алер гиј ски гра ну ло ма то зни ан ги тис и ва ску-
ли тис 4 10

45  Плућ не ма ни фе ста ци је не же ље них ефе ка та ле-
ко ва 2

46  Акут ни ре спи ра тор ни дис трес син дром (доц  
др И  Ко пи то вић) 2

Укуп но ча со ва 30 40 100
АУТО И МУН СКЕ БО ЛЕ СТИ И ИМУ НО ДЕ

ФИ ЦИ ЈЕНТ НА СТА ЊА
Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

47  Ва ску ли ти си дру га ста ња иза зва на по ре ме ћа-
јем си сте ма ком пле мен та 3

48  При мар ни ва ску ли ти си 4
49  Си стем ске бо ле сти ве зив ног тки ва 4
50  При мар не и се кун дар не иму но де фи ци јен ци је 2
51  Те ра пи ја си стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва и 
ва ску ли ти са 4

52  Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ауто и му них бо-
ле сти 4

53  Не фри ти си иза зва ни по ре ме ћа ји ма иму ног си-
сте ма и деј ством ле ко ва 3

54  Хе ма то ло шке бо ле сти иму не осно ве 4
55  Оште ће ња је тре (хе па ти тис, гра ну ло ми, хо ле-
ста за) иза зва на ре ак ци ја ма на ле ко ве 4

56  Ен до кри но ло шке имун ски усло вље не бо ле сти 4
57  Ен це фа ли тис као пост вак ци нал на имун ска ре-
ак ци ја и оста ла не у ро ло шка ста ња иза зва на ре ак-
ци ја ма на ле ко ве 

4

Укуп но ча со ва 20 20 120
Пла ни ран укуп ни фонд Те о риј ска на ста ва Ве жбе
Уку пан фонд ча со ва 240 480

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

Спе ци ја ли зант је ду жан да овла да сле де ћим ве шти на ма:
Вр ста те ста  – про це ду ре ор га ни зу је из во ди укуп но
Ко жни те сто ви са ин ха ла тор ним и ну три тив ним 
алер ге ни ма:
Ска ри фи ка ци о ни 500 500 500
Prick 500 500 500
Prick to prick 100 100 100
Prick-patch 500 500 500
Patch 1000 1000 1000
Ин тра дер мал ни 500 500 500
Суб ку та ни 100 100 100
Про во ка ци о ни те сто ви у ди јаг но сти ци ато пиј
ских бо ле сти ди сај них пу те ва:
До ка зи ва ње не спе ци фич не брон хи јал не ре ак тив но сти 100 100 100
До ка зи ва ње спе ци фич не брон хи јал не ре ак тив но сти 
са алер ге ном 100 100 100

Ри но про во ка тив ни тест са ин ха ла тор ним алер ге ном 20 20 20
Те сто ви функ ци је плу ћа 200 200 200
До зно про во ка тив ни те сто ви са ади ти ви ма хра не 20 20 20
Ко жни те сто ви у ди јаг но сти ци ме ди ка мен то зне 
алер ги је:
Patch, скарификациони, prick, интрадермални, 
субкутани

300 300 300

До зно про во ка тив но те сти ра ње у ме ди ка мен то
зној алер ги ји 50 50 50

Те сти ра ње за до ка зи ва ње фи зич ке ур ти ка ри је 100 100 100
Те сто ви за до ка зи ва ње кон такт не алер ги је на 
кон такт не (укљу чу ју ћи и про фе си о нал не) алер
ге не
Patch 300 300 3000
Prick/patch 100 100 100
Scratch/patch 100 100 100
Те сто ви за до ка зи ва ње фо то сен зи тив но сти
Фо то тест са UVA зра ци ма 20 20 20
Фо то тест са UVA зра ци ма 20 20 20
Те сто ви за до ка зи ва ње фо то кон такт не алер ги је
Фо то patch тест 50 50 50



Вр ста те ста  – про це ду ре ор га ни зу је из во ди укуп но
Спро во ђе ње иму но те ра пи је ме то дом спе ци фич не 
хи по сен зи би ли за ци је (кла сич на суб ку та на ме то
да)

50 50 50

Од ре ђи ва ње спе ци фич них ИгЕ ан ти те ла (УНИ
Цап) на спе ци фич не алер ге не 20 20 20

Те сто ви „in vi tro” за до ка зи ва ње ме ди ка мен то зне 
алер ги је
Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на ле ко ве 100 100 100
Ин ди рект ни тест де гра ну ла ци је ба зо фи ла 100 100 100
Од ре ђи ва ње ауто ан ти те ла у окви ру си стем ских бо-
ле сти ве зив ног тки ва, при мар них ва ску ли ти са, ор ган 
спе ци фич них

30 30 30

Те ра пи ја ур гент них ста ња у алер го ло ги ји
Ин ту ба ци ја 10-20 10-20 10-20
Тра хе о то ми ја > 5 > 5 > 5

БА ЗИЧ НИ ИМУ НО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ АЛЕР ГИЈ СКЕ  
РЕ АК ТИВ НО СТИ

ТЕ МАТ СКЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ Те о риј ска на ста ва Ве жбе
БА ЗИЧ НИ ИМУ НО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ 

АЛЕР ГИЈ СКЕ РЕ АК ТИВ НО СТИ
Пре да ва ња
час

Се ми нар
1

Ве жбе
час

1  Ор га ни за ци ја иму но ло шког си сте ма, уро ђе ни и 
адап тив ни иму ни од го вор 1

2  Осно ве ху мо рал ног иму но ло шког од го во ра, се-
рум ски ком пле мент 1

3  Осно ве це лу лар ног иму но ло шког од го во ра 1
4  Ад хе зив ни мо ле ку ли, ће лиј ски и со лу бил ни ре-
цеп то ри, ци то кин ска мре жа 1

5  Ме ха ни зми на стан ка алер гиј ских ре ак ци ја 2
6  Ауто и му ни тет, ауто и му не бо ле сти 2
7  Осно ве тран сплан та циј ске иму но ло ги је 1
8  Осно ве ту мор ског имун ског од го во ра 1
Укуп но ча со ва 10 10

КЛИ НИЧ КА ИМУ НО ЛО ГИ ЈА

АУТО И МУН СКЕ БО ЛЕ СТИ И ИМУ НО ДЕ
ФИ ЦЈЕНТ НА СТА ЊА

Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

1  Ва ску ли ти си дру га ста ња иза зва на по ре ме ћа јем 
си сте ма ком пле мен та 3

2  При мар ни ва ску ли ти си 4
3  Си стем ске бо ле сти ве зив ног тки ва 4
4  При мар не и се кун дар не иму но де фи ци јен ци је 2
5  Те ра пи ја си стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва и 
ва ску ли ти са 4

6  Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ауто и му них бо ле-
сти 4

7  Не фри ти си иза зва ни по ре ме ћа ји ма иму ног си-
сте ма и деј ством ле ко ва (проф  др Та тја на Илић) 3

8  Хе ма то ло шке бо ле сти иму не осно ве (проф  др 
Сте ван По по вић) 4

9  Оште ће ња је тре (хе па ти тис, гра ну ло ми, хо ле ста-
за) иза зва на ре ак ци ја ма на ле ко ве (проф  др Зо ра 
Пе тро вић)

4

10  Ен до кри но ло шке имун ски усло вље не бо ле сти 
(проф  др Ми ли ца Ме дић) 4

11  Ен це фа ли тис као пост вак ци нал на имун ска ре-
ак ци ја и оста ла не у ро ло шка ста ња иза зва на ре ак-
ци ја ма на ле ко ве (проф  др Чон гор Нађ)

4

Укуп но ча со ва 40 20 120

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

Спе ци ја ли зант је ду жан да овла да сле де ћим ве шти на ма:
Од ре ђи ва ње иму но гло бу ли на у се ру му
Од ре ђи ва ње ком по нен ти ком пле мен та
Од ре ђи ва ње раз ли чи тих ауто ан ти те ла 
Прак ти чан рад на Оде ље њу 
Прак ти чан рад са ам бу лант ним па ци јен ти ма

АЛЕР ГО ЛО ГИ ЈА У ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈИ

АЛЕР ГИЈ СКА ОБО ЉЕ ЊА И ИМУ НО ДЕ ФИ
ЦИ ЈЕНТ НА СТА ЊА У ДЕ ЧИ ЈЕМ УЗ РА СТУ

Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

23  Ин тер ак ци ја из ме ђу фе ту са и мај ке  – ути цај на 
на ста нак ато пи је (проф  др Рад ми ла Љу шти на) 2

24  При мар на и се кун дар на про фи лак са алер гиј-
ских бо ле сти (проф  др Рад ми ла Љу шти на) 2

25  Хи ги јен ска хи по те за (проф  др Рад ми ла Љу-
шти на, прим  др Је ле на То мић) 2

26  Алер ги ја на хра ну код де це (проф  др Бра ни-
мир Не сто ро вић) 2

27  Спе ци фич ност аст ме у де тињ ству (проф  др 
Сло бо дан ка Пе тро вић) 5

28  Алер гиј ски ри ни тис и ко њунк ти ви тис (проф  
др Сло бо дан ка Пе тро вић, прим  др Је ле на То мић) 2

29  Алер ги ја на ле ко ве код де це (проф  др Бра ни-
мир Не сто ро вић) 3

30  Про во ка ци о ни те сто ви на ле ко ве (проф  др 
Бра ни мир Не сто ро вић) 2

31  Основ ни прин ци пи те ра пи је алер гиј ских бо ле-
сти код де це 2

32  Ре ку рент ни ин фек ци је и иму ни де фек ти 2
33  Иму но про фи лак са и иму но те ра пи ја 2
34  Нај че шћи ва ску ли ти сни син дро ми у де чи јем 
уз ра сту 2

35  Ју ве нил ни иди о пат ски ар три тис 2
Укуп но ча со ва 30 20 100

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

1. Prick тест
2. Ин тра дер мал ни тест
3. Prick тест
4. Те сто ви за фи зич ке ур ти ка ри је
5. Про во ка ци о ни те сто ви на ле ко ве
6. Спро во ђе ње спе ци фич не иму но те ра пи је
7. Из во ђе ње спи ро ме три је
8. тест из дах ну тог НО
9. Брон хо спа змо ли зни тест
10. Прак тич ни рад на Оде ље њу алер го ло ги је и иму но ло

ги је
11. Прак тич ни рад на Од се ку за ре у ма то ло ги ју
12. Прак тич ни рад на Оде ље њу пул мо ло ги је

ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ ТЕ СТО ВИ

1. Од ре ђи ва ње спе ци фич них IgE ан ти те ла (UNI Cup) 
2. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на не спе ци фич не 

ми то ге не (PHA)
3. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на ле ко ве
4. Re buck тест
5. NBT (ni tro blue te tra zo li um) тест
6. Еози но фи ли у но сном се кре ту

АЛЕР ГИЈ СКЕ БО ЛЕ СТИ КО ЈЕ СЕ МА НИ ФЕ СТУ ЈУ  
НА КО ЖИ

АЛЕР ГО ДЕР МА ТО ЗЕ И ФО ТО А ЛЕР ГО ДЕР
МА ТО ЗЕ

Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

8  Ур ти ка ри ја и ан ги о е дем раз ли чи те ген зе 2 8
9  Ана фи лак тич ки шок раз ли чи те ге не зе 1
10  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не ве но ми ма ин сек-
та и ато пиј ски дер ма ти тис 3

11  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не хра ном код од ра-
слих осо ба 2 2

12  Алер гиј ске ре ак ци је иза зва не ле ко ви ма код од-
ра слих осо ба  – ме ди ка мен то зне дер ма то зе 3 20

13  Кон такт на и фо то кон такт на сен зи би ли за ци ја 8 50
14  Алер ги ја на ла текс 1
Укуп но ча со ва 20 20 80



КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

Спе ци ја ли зант је ду жан да овла да сле де ћим ве шти на ма:
1. Prick тест
2. Ин тра дер мал ни тест
3. Patch тест
4. Ска ри фи ка ци о ни тест
5. Prickpatch тест
6. Суб ку та ни тест
7. Pho to patch тест
8. Pho to тест
9. Те сто ви за фи зич ке ур ти ка ри је ( „ice cu be” тест, тест 

на по ром, за гре ва њем...)
10. Спро во ђе ње не спе ци фич не сен зи би ли за ци је
11. Прак тич ни рад у Алер го ло шком ка би не ту
12. Прак ти чан рад са ле же ћим бо ле сни ци ма

ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ ТЕ СТО ВИ

1. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста (ТТЛ)
2. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на не спе ци фич не 

ми то ге не (ПХА)
3. Тест де гра ну ла ци је ба зо фи ла на ле ко ве

АЛЕР ГО ЛО ГИ ЈА У ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈИ

АЛЕР ГИЈ СКА ОБО ЉЕ ЊА И ИМУ НО ДЕ ФИ
ЦИ ЈЕНТ НА СТА ЊА У ДЕ ЧИ ЈЕМ УЗ РА СТУ

Пре да ва ња
час

Се ми нар
2

Ве жбе
час

23  Ин тер ак ци ја из ме ђу фе ту са и мај ке  – ути цај на 
на ста нак ато пи је 2

24  При мар на и се кун дар на про фи лак са алер гиј-
ских бо ле сти 2

25  Хи ги јен ска хи по те за 2
26  Алер ги ја на хра ну код де це 2
27  Спе ци фич ност аст ме у де тињ ству 5
28  Алер гиј ски ри ни тис и ко њунк ти ви тис 2
29  Алер ги ја на ле ко ве код де це 3
30  Про во ка ци о ни те сто ви на ле ко ве 2
31  Основ ни прин ци пи те ра пи је алер гиј ских бо ле-
сти код де це 2

32  Ре ку рент ни ин фек ци је и иму ни де фек ти 2
33  Иму но про фи лак са и иму но те ра пи ја 2
34  Нај че шћи ва ску ли ти сни син дро ми у де чи јем 
уз ра сту 2

35  Ју ве нил ни иди о пат ски ар три тис 2
Укуп но ча со ва 30 20 100

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

1 Prick тест
2. Ин тра дер мал ни тест
3. Patch тест 
4. Те сто ви за фи зич ке ур ти ка ри је
5. Про во ка ци о ни те сто ви на ле ко ве
6. Спро во ђе ње спе ци фич не иму но те ра пи је
7. Из во ђе ње спи ро ме три је
8. Тест из дах ну тог NO
9. Брон хо спа змо ли зни тест
10. Прак тич ни рад на Оде ље њу алер го ло ги је и иму но ло

ги је
11. Прак тич ни рад на Од се ку за ре у ма то ло ги ју
12. Прак тич ни рад на Оде ље њу пул мо ло ги је

ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ ТЕ СТО ВИ

1. Од ре ђи ва ње спе ци фич них IgE ан ти те ла (UNI Cup)
2. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на не спе ци фич не 

ми то ге не (PHA)
3. Тест тран сфор ма ци је лим фо бла ста на ле ко ве
4. Re buck тест
5. NBT (ni tro blue te tra zo li um) тест
6. Еози но фи ли у но сном се кре ту

2. Кар ди о ло ги ја 
(12 ме се ци)

Тра ја ње уже спе ци ја ли за ци је: 12 ме се ци

Свр ха: Свр ха уже спе ци ја ли за ци је из кар ди о ло ги је је по бољ-
ша ње зна ња и ве шти на ле ка ра спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не ко-
ји су у прак тич ном ра ду усме ре ни на кар ди о ва ску лар ну па то ло ги-
ју у хо спи тал ним или ван хо спи тал ним уста но ва ма. 

Циљ: Уна пре ђе ње те о риј ског и прак тич ног зна ња за по тре бе 
пре вен ци је, ди јаг но сти ке и ле че ња кар ди о ва ску лар них бо ле сти, за 
ко је се пред ви ђа да ће до 2020. го ди не би ти у зна чај ном по ра сту, 
те да ће и смрт ност у све ту од истих по ра сти на око 20 ми ли о на 
ста нов ни ка го ди шње. По ред ових основ них ци ље ва, нео бич но је 
ва жно ис та ћи и ци ља ну еду ка ци ју па ци је на та, ка ко у при мар ној 
та ко и у се кун дар ној пре вен ци ји, кроз рад оде ље ње или слу жби за 
еду ка ци ју.

По тре ба: По тре ба за ова квим оспо со бља ва њем ле ка ра на-
ста ла је као по сле ди ца епи де миј ског по ра ста бро ја обо ле лих од 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти с јед не стра не, на прет ка на уч не ми сли 
из ове обла сти с дру ге, бр зог тех нич ког и тех но ло шког раз во ја ве-
за ног за ди јаг но сти ку и ле че ње кар ди о ва ску лар них бо ле сти и бр-
зог раз во ја фар ма ко ло шке на у ке и фар ма це ут ске ин ду стри је.

Са др жај: Про грам суп спе ци ја ли стич ких сту ди ја тра је 12 ме-
се ци. Об у хва та те о риј ска и прак тич на зна ња из ра зних обла сти: 
ана то ми је, па то ло шке ана то ми је, фи зи о ло ги је, па то фи зи о ло ги је, 
хи сто ло ги је, би о хе ми је, фар ма ко ло ги је, ин тер не ме ди ци не, фи зи-
ке, ну кле ар не ме ди ци не, хи рур ги је, ме то до ло ги је, ста ти сти ке, итд.

Про грам пред ви ђа упо зна ва ње кар ди о ва ску лар не па то ло ги је 
са свих аспе ка та у све тлу нај но ви јих на уч них ста во ва и смер ни ца 
до бре кли нич ке прак се.

Об ли ци на ста ве: У окви ру про гра ма уже спе ци ја ли за ци је, 
на ста ва ће би ти ре а ли зо ва на кроз те о риј ска пре да ва ња, прак тич ну 
на ста ву, као оба ве зну, у ре фе рент ним уста но ва ма , кроз се ми нар-
ске ра до ве и за вр шни ис пит. Све пред ви ђе не об ли ке на ста ве кан-
ди дат ће по ха ђа ти под ру ко вод ством и кон тро лом мен то ра.

ТЕ О РЕТ СКА НА СТА ВА: 
Ана том ске ка рак те ри сти ке фе тал ног и адулт ног кар ди о ва ску-

лар ног си сте ма 
Ре гу ла тор ни ме ха ни зми кар ди о ва ску лар ног си сте ма 
Ре цеп то ри и кар ди о ва ску лар ни си стем 
Ин фра струк ту ра и ме ха ни ка кон трак ци је ми о кар да, утро шак 

ки се о ни ка и уло га јо на кал ци ју ма у кон трак ци ји ми о кар да 
Хор мо нал на функ ци ја ср ца 
Ме ха ни зам на стан ка и спро во ђе ња им пул са кроз ср це, елек-

тро фи зи о ло ги ја на дра жај них мем бра на ср ца и осврт на јон ске 
стру је 

Уро ђе не ср ча не ма не 
Ре у мат ска гро зни ца 
Ин фек тив ни ен до кар ди тис
Обо ље ња ми трал ног и три ку спид ног ушћа 
Обо ље ња аорт ног ушћа 
Ту мо ри ср ца 
Пе ри кар ди тис 
Ми о кар ди тис и кар ди о ми о па ти је 
Елек тро кар ди о гра фи ја, ди на мич ка елек тро кар ди о гра фи ја 
Ин тра кар ди јал на елек тро фи зи о ло ги ја 
Ср ча не арит ми је 
Не ме ди ка мент но ле че ње по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма и про во-

ђе ња 
Ехо кар ди о гра фи ја 
До плер ди јаг но сти ка пе ри фер них крв них су до ва 
Спи ро ер го ме три ја 
Ми кро ка те те ри за ци ја ср ца и хе мо ди нам ски мо ни то ринг 
КПЦР 
Ка те те ри за ци ја ср ца 
Ин тер вент не про це ду ре у кар ди о ло ги ји 
Пе ри фер на ан ги о гра фи ја 
Ра ди о и зо топ ска ди јаг но сти ка 
Ими џинг ди јаг но сти ка у кар ди о ва ску лар ним бо ле сти ма 
Ср ча на ин су фи ци јен ци ја 
Ко ро нар на бо лест 



Ар те риј ска хи пер тен зи ја 
24-сат но ам бу ла тор но ме ре ње крв ног при ти ска 
Син ко пал на ста ња у кар ди о ло ги ји 
Шок на ста ња у кар ди о ло ги ји 
Пе ри фер на ва ску лар на бо лест 
Епи де ми о ло ги ја кар ди о ва ску лар них обо ље ња 
Пре вен ци ја кар ди о ва ску лар них обо ље ња 
Ре ха би ли та ци ја кар ди о ва ску лар них обо ље ња 
Кар ди о хи рур ги ја и ва ску лар на хи рур ги ја 

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА – 12 ме се ци

Кли нич ки рад (оп шта кар ди о ло ги ја, при јем на кар ди о ло шка 
ам бу лан та, по ли кли ни ка) 2 ме се ца

Је ди ни ца ин тен зив не кар ди о ло шке не ге 2 ме се ца 
Ин ва зив на хе мо ди на ми ка 2 ме се ца
Не ин ва зив на ди јаг но сти ка (ехо, до пллер, спи ро ер го ме три ја) 

3 ме се ца
По ре ме ћа ји ср ча ног рит ма 2 ме се ца
Ре ха би ли та ци ја кар ди о ва ску лар них бо ле сни ка 15 да на
Ра ди о и зо то пи 15 да на

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

О – ор га ни зу је И – из во ди У – упо зна је
Кли нич ко оде љен ски рад  – О, И
Кли нич ко ам бу лант ни рад  – О, И
Кар ди о ва ску лар на пре вен ци ја  – О, И
Елек тро кар ди о гра фи ја  – О, И
Ртг ди јаг но сти ка  – О, У
Ехо кар ди о гра фи ја  – О, И, У
Спи ро ер го ме три ја  – О, И
КПЦР (пунк ци ја цен трал не ве не, ин ва зив ни и не ин ва зив ни 

хе мо ди нам ски мо ни то ринг, де фи бри ла ци ја, кар ди о вер зи ја, ен до-
тра хе ал на ин ту ба ци ја, не ин ва зив на ме ха нич ка вен ти ла ци ја, им-
план та ци ја при вре ме ног пејс меј ке ра, ин тра а орт на ба лон пум па, 
по стре а ни ма ци о на хи по тер ми ја, пле у рал на и аб до ми нал на пунк-
ци ја)  – О,И,У

Ми кро ка те те ри за ци ја и хе мо ди нам ски мон то ринг  – О, И
Ка те те ри за ци ја ср ца и ан ги о кар ди о гра фи ја  – О, У
Елек тро фи зи о ло ги ја и им план та ци ја трај ног елек тро сти му-

ла то ра ср ца  – О, И, У
Кар ди о хи рур ги ја  – У
Ва ску лар на хи рур ги ја  – У
Ане сте зи ја кар ди о ва ску лар них бо ле сни ка  – У
Аси сти ра на цир ку ла ци ја  – У
Ра ди о и зо топ ска ди јаг но сти ка  – О,У
Ими џинг ди јаг но сти ка  – О, У
Би о хе миј ска ди јаг но сти ка  – О, У
На уч но ис тра жи вач ки рад  – О, И, У
Епи де ми о ло шко-кли нич ка ис тра жи ва ња  – О, И, У 
Про ход ност: ужа спе ци ја ли за ци ја из кар ди о ло ги је је у нај-

ши рем сми слу ин тер ди сци пли нар ни при ступ кар ди о ва ску лар ној 
па то ло ги ји, те у том сми слу под ра зу ме ва ка ко рад по је дин ца та-
ко, ве о ма че сто, и тим ски рад. Она про мо ви ше со фи сти ци ра но, 
све о бу хват но раз ми шља ње у пре вен ци ји, ди јаг но сти ци и ле че њу 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти. Про ход ност ка овој ужој спе ци ја ли-
за ци ји има ју ле ка ри спе ци ја ли сти ин тер не ме ди ци не, а мо гућ ност 
има ју и кли нич ки фар ма ко ло зи, кли нич ки епи де ми о ло зи, пе ди ја-
три и спе ци ја ли сти со ци јал не ме ди ци не.

Ис ход: По ха ђа њем про гра ма уже спе ци ја ли за ци је из кар ди о-
ло ги је кан ди да ти би се оспо со би ли за:

кли нич ки рад на оп штим оде ље њи ма кар ди о ло ги је (при-
јем на кар ди о ло шка ам бу лан та, кар ди о ло шка по ли кли ни ка, ста ци-
о нар оп ште кар ди о ло ги је);

рад у је ди ни ци ин тен зив не кар ди о ло шке не ге ( КПЦР, 
кар ди о вер зи ја, де фи бри ла ци ја, пунк ци ја цен трал не ве не, хе мо-
ди нам ски мо ни то ринг  – ин ва зи ва ни и не ин ва зив ни, пла си ра ње 
при вре ме ног елек тро сти му ла то ра ср ца, ин тра а орт не ба лон пум-
пе, из во ђе ње бла ге пост-ре а ни ма ци о не хи по тер ми је, пле у рал не и 
аб до ми нал не пунк ци је, при ме на фи бри но ли тич ке те ра пи је, са вре-
мен ме ди ка мент ни трет ман кар ди о ва ску лар них обо ље ња, итд);

рад на оде ље њи ма ин ва зив не ди јаг но сти ке (ка те те ри за ци-
ја ср ца, пе ри кард на пунк ци ја, ан ги о гра фи ја, ин тер вент на кар ди о-
ло ги ја);

рад на оде ље њи ма по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма (им план та-
ци ја трај ног елек тро сти му ла то ра ср ца, елек тро фи зи о ло ги ја, им-
план та ци ја кар ди о вер те ра, ЦРТ, итд);

рад у окви ру не ин ва зив не кар ди о ло шке ди јаг но сти ке 
(тран сто ра кал на и тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о гра фи ја, стрес-ехо-
кар ди о гра фи ја, кон траст на ехо кар ди о гра фи ја, итд), рад у ла бо ра-
то ри ји за спи ро е го ме три ју и До плер ди јаг но сти ку пе ри фер ног кр-
во то ка;

рад на ра ди о и зо топ ској и ими џинг ди јаг но сти ци;
рад на ре ха би ли та ци ји кар ди о ва ску лар них бо ле сни ка;
рад на еду ка ци ји бо ле сни ка; 
кли нич коепи де ми о ло шка ис тра жи ва ња и на уч но ис тра

жи вач ки рад;
Сте че но зва ње: суп спе ци ја ли ста – кар ди о лог.

3. Пул мо ло ги ја 
(12 ме се ци)

Те о риј ска на ста ва:
1. Ре спи ра тор на ана то ми ја, хи сто ло ги ја и фи зи о ло ги ја
а. Мор фо ло ги ја, то по гра фи ја и кли нич ка ана то ми ја ре спи ра-

тор ног си сте ма
б. Хи сто ло шка гра ђа ре спи ра тор ног си сте ма 
ц. Фи зи о ло ги ја плућ ног кр во то ка
д. Не ре спи ра тор не функ ци је плу ћа
е. Кли нич ка фи зи о ло ги ја плу ћа и ре гу ла ци ја ди са ња
ф. Функ ци ја плу ћа у усло ви ма из ме ње ног ат мос фер ског при-

ти ска
2. Ре спи ра тор на ди јаг но сти ка
а. Функцијско испитивање плућа
 – ста тич ка ком пли јан са
 – спи ро ме три ја
 – те ле сна пле ти змо гра фи ја
 – ди стри бу ци ја вен ти ла ци је
 – ме ре ње ди фу зи је
 – брон хо про во ка циј ски те сто ви
 – ис пи ти ва ње сна ге ре спи ра тор них ми ши ћа
 – ис пи ти ва ња ве за на за ди сај ни цен тар
 – ме ре ње от по ра ди сај ног си сте ма
 – ер го спи ро ме три ја
 – ре спи ра циј ски га со ви
б. Imaging методе у пулмологији
 – ренд ген ска ди јаг но сти ка обо ље ња плу ћа, пле у ре, ме ди ја-

сти ну ма и ди ја фраг ме
 – CT ди јаг но сти ка обо ље ња плу ћа, пле у ре и ме ди ја сти ну ма
 – маг нет на ре зо нан ца у ди јаг но сти ци ин тра то рак сних обо ље ња
 – ул тра звуч на ди јаг но сти ка обо ље ња плу ћа, пле у ре и ме ди-

ја сти ну ма 
 – при ме на ул тра зву ка у ди јаг но сти ци обо ље ња ср ца и крв них 

су до ва
 – ра ди о и зо топ ске ме то де у ди јаг но сти ци плућ них и ме ди ја-

сти нум ских обо ље ња
ц. Инвазивне дијагностичке методе
 – хе мо ди нам ско ис пи ти ва ње кр во то ка и ми кро ка те те ри за ци ја,
 – брон хо ско пи ја
 – пле у рал на пунк ци ја
 – би оп си ја пле у ре
 – ви де о а си сти ра на то ра ко ско пи ја
 – ме ди ја сти но ско пи ја и ме ди ја сти но то ми ја
 – пер ку та на би оп си ја плу ћа
 – отво ре на би оп си ја плу ћа
д. Микробиолошка дијагностика
 – бак те ри о ло шка
 – ви ру со ло шка
 – па ра зи то ло шка 
 – ми ко ло шка
3. Иму но ло ги ја ре спи ра тор ног си сте ма
а. иму но ло ги ја у обо ље њи ма ре спи ра тор ног трак та
б. иму но ло шка ди јаг но сти ка у обо ље њи ма ре спи ра тор ног 

трак та
4. Кли нич ка пул мо ло ги ја
а. Плућне инфекције
 – пне у мо ни је
 – брон хи ек та зи је



 – ап сцес плу ћа
 – ем пи јем пле у ре
 – пле у рал ни из ли ви
 – гљи вич на и па ра зи тар на обо ље ња плу ћа
б. Туберкулоза
 – па то ге не за ту бер ку ло зе
 – иму ни тет у ту бер ку ло зи
 – при мар на ту бер ку ло за плу ћа
 – пост при мар на ту бер ку ло за плу ћа
 – ле че ње и хе ми о про фи лак са ту бер ку ло зе 
ц. Обољења интерстицијума плућа
 – плућ не фи бро зе
 – сар ко и до за
 – гра ну ло ма то зе плу ћа
 – хе мо си де ро за
д. Обструктивне болести плућа и плућног крвотока
 – хро нич на об струк тив на бо лест плу ћа
 – брон хи јал на аст ма
 – хро нич на плућ на ин су фи ци јен ци ја и хро нич но плућ но ср це
 – акут ни ре спи ра циј ски дис трес  – ARDS
 – тром бо ем бо ли ја плу ћа
 – плућ на хи пер тен зи ја
 – хи по вен ти ла ци о ни син дром
 – по ре ме ћај ди са ња у спа ва њу
е. Малигне болести плућа
 – кар ци ном плу ћа и ме та ста зе у плу ћи ма
 – ту мо ри ме ди ја сти ну ма и пле у ре
 – не у ро ен до кри ни ту мо ри плу ћа
 – фар ма ко те ра пиј ска сред ства у ле че њу ма лиг них обо ље ња 

ди сај них ор га на
 – прин ци пи нео пе ра тив ног ле че ња ма лиг них ту мо ра ( хе ми о-

те ра пи ја, ра ди о те ра пи ја, иму но те ра пи ја)
 – хи рур шко ле че ње ма лиг них ту мо ра плу ћа
5. Про фе си о нал не бо ле сти плу ћа
а. нај че шће про фе си о нал не бо ле сти плу ћа
б. про фе си о нал на ту бер ку ло за 
6. Ре спи ра тор на ре ха би ли та ци ја
а. ре ха би ли та ци ја плућ них бо ле сни ка
б. ис пи ти ва ње ква ли те та жи во та у плућ ним бо ле сти ма
ц. ис пи ти ва ње ква ли те та жи во та у гра ну лом ским бо ле сти ма
д. ква ли тет жи во та обо ле лих од ма лиг них бо ле сти плу ћа
7. Деч ја пул мо ло ги ја
а. осо бе но сти ди сај не функ ци је код де це
б. иму но ло ги ја ре спи ра тор ног си сте ма код де це
ц. ре спи ра тор на обо ље ња код но во ро ђен ча ди
е. обо ље ња гор њих ди сај них пу те ва код де це
ф. бак те риј ске и ви ру сне ин фек ци је до њих ди сај них пу те ва 

код де це
г. акут не ре спи ра тор не ин фек ци је код де це
х. деч ја аст ма
и. ци стич на фи бро за
8. Епи де ми о ло ги ја и пре вен ци ја плућ них бо ле сти
а. епи де ми о ло ги ја и пре вен ци ја хро нич не об струк тив не бо-

ле сти плу ћа
б. епи де ми о ло ги ја и пре вен ци ја брон хи јал не аст ме
ц. епи де ми о ло ги ја и пре вен ци ја ма лиг них бо ле сти плу ћа
д. пре вен ци ја про фе си о нал них бо ле сти плу ћа
Прак тич на на ста ва:
I Кли нич ка прак са  – 24 не де ље
II Рент ген ска и ра ди о ло шка ди јаг но сти ка  – 4 не де ље
III Ин ва зив на ди јаг но сти ка (брон хо ско пи ја, пле у рал на пунк-

ци ја, би оп си ја плућ не ма ра ми це)  – 8 не де ља
IV По ли кли ни ка  – 6 не де ља
V Ре ха би ли та ци ја  – 2 не де ље
VI Деч ја пул мо ло ги ја  – 4 не де ље
Ка та лог ве шти на:

1 спи ро ме три ја са брон хо ди ла та циј ским те стом 30
2 те ле сна пле ти змо гра фи ја 20
3 брон хо про во ка циј ски тест 15
4 ко жне про бе на ин ха ла ци о не алер ге не 20
5 пле у рал на пунк ци ја 30
6 би оп си ја плућ не ма ра ми це 20
7 Брон хо ско пи ја 40

8 прак тич на при ме на ок си ге но те ра пи је 30
9 упо зна ва ње са рент ген ди јаг но сти ком груд ног ко ша (ско пи ја, гра фи ја) 100
10 ме ре ре ха би ли та ци је (ве жбе ди са ња, по ло жај на дре на жа, ин ха ла ци ја ле-

ко ва)
30

11 при пре ма бо ле сни ка и укљу чи ва ње хе ми о те ра пе у ти ка 20
12 об ра да и пра ће ње пул мо ло шких бо ле сни ка 120

4. Ен до кри но ло ги ја 
(12 ме се ци)

Тра ја ње и струк ту ра спе ци ја ли за ци је:
Ужа спе ци ја ли за ци ја из Ен до кри но ло ги је тра је 12 (два на ест) 

ме се ци и са сто ји се од:
Теоријске наставе ко ји тра је 1 се ме стар
Практичне наставе ко ја тра је 12 ме се ци

Про грам уже спе ци ја ли за ци је 

Суб спе ци ја ли зант за вре ме тра ја ња уже спе ци ја ли за ци је тре-
ба да об ра ди бар 100 бо ле сни ка са ен до кри но ло шким бо ле сти ма 
(40 но вих хо спи та ли зо ва них бо ле сни ка и 60 ам бу лант них, од то га 
бар 20 пр вих пре гле да). На оде ље њу тре ба да во ди од 3  – 5 бо ле-
сни ка. У то ку суб спе ци ја ли за ци је мо ра да оба ви бар ми ни ма лан 
број про пи са них оба ве зних об ра да и за хва та од но сно да аси сти ра 
у сло же ни јим об ра да ма и за хва ти ма.

ПРО ГРАМ

Тра ја ње 1 (јед на) го ди на (12 ме се ци)
1 се ме стар:
Те о риј ско и зна ње из обла сти Ен до кри но ло ги је суб спе ци-

ја ли зант са вла да ва то ком 1 се ме стра на ста ве у ви ду пре да ва ња и 
се ми на ра. Суб спе ци ја ли зант се де таљ ни је упо зна је са ен до кри-
но ло шком при сту пом бо ле сни ку, укљу чу ју ћи анам не зу, фи зич ки 
пре глед, утвр ђи ва ње пла на ис пи ти ва ња као и из бор ле че ња. Ве-
жба при опи си ва њу и оце ни ре зул та та би о хе миј ских, хор мон ских 
и дру гих ла бо ра то риј ских те сто ва, ренд ген ских сни ма ка, ехо со но-
граф ских пре гле да, и дру гих ви зу е ли за ци о них пре гле да (CT/NMR) 
и функ ци о нал них ис пи ти ва ња по је ди них ен до кри них ор га на. Упо-
зна је се са на чи ни ма узи ма ња ма те ри ја ла, њи хо вом при ме ном у 
пре да на ли тич кој фа зи, као и мо гућ но сти ма и на чи ни ма ла бо ра то-
риј ске ди јаг но сти ке у по је ди ним ла бо ра то ри ја ма. 

Прак тич на на ста ва

Суб спе ци ја ли зант ра ди та ко да по сте пе но све са мо стал ни је 
оба вља ди јаг но стич ке по ступ ке и од ре ђу је те ра пиј ске прин ци пе. 
Мен тор вр ши над зор са вла да них ве шти на и оце њу је успех.

Под не по сред ним над зо ром мен то ра пла ни ра ле че ње и кон-
тро ли ше ње гов ток и успех те ра пи је. Упо зна је се са штет ним 
ефек ти ма ле ко ва и ме то да ма спре ча ва ња истих. 

Упо зна је се са на чи ном во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је. 
Оспо со бља ва се за са мо стал ни рад у хит ној (ур гент ној) ен-

до кри но ло шкој прак си. Укљу чу је се у де жур ну слу жбу и у ам бу-
лант ни рад. Упо зна је се са по је ди ним ужим обла сти ма Ен до кри-
но ло ги је, ме то да ма и тех ни ка ма ди јаг но сти ке, као и спе ци фич ног 
ле че ња. Уче ству је у ра ду кон зи ли ју ма. 

ПРО ГРАМ ПРАК ТИЧ НЕ НА СТА ВЕ УЖЕ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈЕ

То ком прак тич не на ста ве у тра ја њу од 12 ме се ци, то ком ко је 
овла да ва ве шти на ма ко је се спро во де на од го ва ра ју ћем оде ље њу 
то ком бол нич ког и ам бу лант ног ле че ња ен до кри но ло шких бо ле-
сни ка.

– Ин тен зив на не га 
5 бо ле сни ка са ди ја бе те сном ке то а ци до зом (ДКА)
По сма тра: 2 Аси сти ра: 3  – узи ма анам не зу, оба вља фи зич ки 

пре глед, уче ству је у пла ну ис пи ти ва ња узро ка ДКА и у те ра пиј-
ском при сту пу ДКА 

3 бо ле сни ка са хи пе ро смо лар ним хи пер гли ке миј ским ста-
њем (ХХС)

По сма тра: 1 Аси сти ра: 2  – узи ма анам не зу, оба вља фи зич ки 
пре глед, уче ству је у пла ну ис пи ти ва ња узро ка ХХС и у те ра пиј-
ском при сту пу леч ња ХХС



3 бо ле сни ка са хи по гли ке миј ском ко мом
По сма тра: 1 Аси сти ра: 2  – узи ма хе те ро а нам не зу, оба вља фи-

зич ки пре глед, уче ству је у пла ну ис пи ти ва ња узро ка хи по гли ке-
миј ске ко ме и из бор те ра пиј ског при сту па ле че ња хи по гли ке миј-
ске ко ме

2 бо ле сни ка са акут ном адре нал ном ин су фи ци јен ци јом
По сма тра: 1 Аси сти ра: 1  – узи ма анам не зу, оба вља фи зич ки 

пре глед, уче ству је у пла ну ис пи ти ва ња узро ка и акут не адре нал-
не ин су фи ци јен ци је и из бор те ра пиј ског при сту па ле че ња акут не 
адре нал не ин су фи ци јен ци је

1 бо ле сни ка са хи пер кал це ми јом  – анам не за, кли нич ка пре-
зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ЕКГ, ви зу а ли за циј ске 
ме то де (ул тра звуч ни пре глед, RTG, CT), ор ди ни ра ње те ра пи је хи-
пер кал це ми је под не по сред ним над зо ром мен то ра 

Аси сти ра: 1 
1 бо ле сни ка са хи по кал це ми јом  – анам не за, кли нич ка пре-

зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за циј ске ме-
то де, ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над зо ром мен то ра

Аси сти ра: 1 
1 бо ле сни ка са ти ре о ток сич ном кри зом  – анам не за, кли нич ка 

пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ЕКГ, ви зу а ли за-
циј ске ме то де (ул тра звуч ни пре глед), ор ди ни ра ње те ра пи је ти ре о-
ток си ко зе под не по сред ним над зо ром мен то ра 

Аси сти ра: 1 
1 бо ле сни ка са мик се да мен то зном ко мом  – анам не за, кли нич-

ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за циј-
ске ме то де, ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над зо ром мен-
то ра

Аси сти ра: 1 
1 бо ле сни ка са хи пер на тре ми јом  – анам не за, кли нич ка пре-

зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ор ди ни ра ње те ра пи је 
хи пер на тре ми је под не по сред ним над зо ром мен то ра 

Аси сти ра: 1 
1 бо ле сни ка са хи по на тре ми јом  – анам не за, кли нич ка пре-

зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ор ди ни ра ње те ра пи је 
хи по на тре ми је под не по сред ним над зо ром мен то ра

Аси сти ра: 1 
– Ди ја бе тес 
5 бо ле сни ка са ти пом 1 ди ја бе те са  – анам не за, кли нич ка пре-

зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, ди јаг но стич ки те сто ви [те ст орал-
не то ле ран ци је глу ко зе (ОГТТ), глу ка гон ски тест, тест ин тра вен-
ске то ле ран ци је на глу ко зу (ИВГТТ)], ор ди ни ра ње те ра пи је под 
не по сред ним над зо ром мен то ра, мо ни то ринг па ра ме та ра гли ко-
ре гу ла ци је, скри нинг хро нич них ком пли ка ци ја, хи по гли ке ми је у 
ди ја бе те су

По сма тра: 1 Аси сти ра: 4 
10 бо ле сни ка са ти пом 2 ди ја бе те са  – анам не за, кли нич-

ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, ди јаг но стич ки те сто ви 
(ОГТТ), те сто ви за про це ну ин су лин ске сен зи тив но сти и се кре ци-
је) ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над зо ром мен то ра, мо-
ни то ринг па ра ме та ра гли ко ре гу ла ци је, скри нинг хро нич них ком-
пли ка ци ја, хи по гли ке ми је у ди ја бе те су

По сма тра: 2 Аси сти ра: 8
5 бо ле сни ка са ти пом 1 ди ја бе те са на те ра пи ји ин су лин ском 

пум пом  – од ре ђи ва ње и ко рек ци је ба зал не бр зи не ин фу зи је, од-
ре ђи ва ње и ко рек ци је бо лу са по мо ћу угље но хи драт них је ди ни ца, 
ко рек ци ја ин су лин ске те ра пи је у усло ви ма акут них ком пли ка ци-
ја ди ја бе те са, као и ко рек ци ја ин су лин ске те ра пи је ин су лин ском 
пум пом у усло ви ма по ве ћа не или сма ње не фи зич ке ак тив но сти, 
смен ског ра да и слич но.

По сма тра: 3 Аси сти ра: 2
– Бо ле сти шти та сте жле зде 
10 бо ле сни ка  – анам не за, кли нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј-

ске и хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за циј ска ди јаг но сти ка (ул тра-
звуч на ди јаг но сти ка), ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над-
зо ром мен то ра, би оп си ја тан ком иглом

По сма тра: 5 Аси сти ра: 5 
– Бо ле сти над бу бре жних жле зда 
5 бо ле сни ка са Ку шин го вим син дро мом  – анам не за, кли нич-

ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, су пре си о ни 
функ ци о нал ни те сто ви за над бу брег, ви зу е ли за ци о на ди јаг но сти ка 
(ул тра звуч на и рент ген ди јаг но сти ка, CT/NMR), ор ди ни ра ње те ра-
пи је под не по сред ним над зо ром мен то ра. 

По сма тра: 3 Аси сти ра: 2 

5 бо ле сни ка са адре нал ном ин су фи ци јен ци јом  – анам не за, 
кли нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, сти му-
ла ци о ни функ ци о нал ни те сто ви за над бу брег, ор ди ни ра ње те ра пи-
је под не по сред ним над зо ром мен то ра

По сма тра: 3 Аси сти ра: 2 

– Бо ле сти го на да 
3 бо ле сни це са оли го ме но ре јом/аме но ре јом  – анам не за, кли-

нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, функ ци о-
нал но те сти ра ње хи по та ла мо-го над не осо ви не, ви зу е ли за ци о на 
ди јаг но сти ка (ул тра звуч на ди јаг но сти ка), ор ди ни ра ње те ра пи је 
под не по сред ним над зо ром мен то ра

По сма тра: 2 Аси сти ра: 1 
3 бо ле сни це са хир зу ти змом  – анам не за, кли нич ка пре зен та-

ци ја, од ре ђи ва ње сте пе на хир зу ти зма по Fer ri man-Gal lwey и Lo-
ren cu, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, функ ци о нал но те сти ра ње 
хи по та ла мо-го над не осо ви не, ви зу а ли за ци о на ди јаг но сти ка (ул-
тра звуч на ди јаг но сти ка), ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним 
над зо ром мен то ра

По сма тра: 2 Аси сти ра: 1 
2 бо ле сни це са ме но па у зом  – анам не за, кли нич ка пре зен та-

ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ор ди ни ра ње те ра пи је под 
не по сред ним над зо ром мен то ра

По сма тра: 1 Аси сти ра: 1 
 – Бо ле сти ме та бо ли зма 
2 бо ле сни ка са хро нич ном хи пер кал це ми јом  – анам не за, кли-

нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ЕКГ, ви зу-
а ли за циј ске ме то де (ул тра звуч ни пре глед, RTG, CT), ор ди ни ра ње 
те ра пи је под не по сред ним над зо ром мен то ра 

Аси сти ра: 2
1 бо ле сник са хро нич ном хи по кал це ми јом  – анам не за, кли-

нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске и хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за-
циј ске ме то де, ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над зо ром 
мен то ра

Аси сти ра: 1 
10 бо ле сни ка са по ре ме ћа јем ме та бо ли зма ли пи да  – анам-

не за, кли нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, фри жи дер ски 
тест, ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над зо ром мен то ра

По сма тра: 2 Аси сти ра: 8 

– Бо ле сти хи по фи зе 
6 бо ле сни ка са ту мо ром хи по фи зе  – анам не за, кли нич ка 

пре зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, ба зал не хор мон ске ана ли зе, 
функ ци о нал но те сти ра ње хи по та ла мо-хи по фи зне осо ви не, ви зу а-
ли за циј ске ме то де (RTG, CT/NMR), ор ди ни ра ње те ра пи је под не-
по сред ним над зо ром мен то ра

Аси сти ра: 6 

– Ме та бо лич ке бо ле сти ко сти ју 
5 бо ле сни ка са осте о по ро зом  – анам не за, кли нич ка пре зен-

та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за циј ске 
ме то де (RTG, DXA-a )ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним над-
зо ром мен то ра

По сма тра: 3 Аси сти ра: 2 
1 бо ле сник са ра хи ти сом/осте о ма ла ци јом  – анам не за, кли-

нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, хор мон ске ана ли зе, ви-
зу а ли за циј ске ме то де (RTG, DXA-a), ор ди ни ра ње те ра пи је под не-
по сред ним над зо ром мен то ра

Аси сти ра: 1 
– Не у ро ен до кри ни ту мо ри
8 бо ле сни ка са не у ро ен до кри ним ту мо ри ма раз ли чи те ло ка-

ли за ци је  – анам не за, кли нич ка пре зен та ци ја, би о хе миј ске ана ли зе, 
хор мон ске ана ли зе, ви зу а ли за циј ске ме то де (RTG, CT/NMR)), пра-
ће ње ра да кон зи ли ју ма и ор ди ни ра ње те ра пи је под не по сред ним 
над зо ром мен то ра

По сма тра: 5 Аси сти ра: 3 

5. Не фро ло ги ја 
(12 ме се ци)

Број  
ча со ва Те ма 

2 Увод у не фро ло ги ју
Ана то ми ја и хи сто ло ги ја бу бре га



Број  
ча со ва Те ма 

2 
2 

Ана том ске ка рак те ри сти ке ури нар ног трак та
Хи сто ло шке од ли ке бу бре га
Ем бри о нал но раз ви ће бу бре га
Урођене аномалије уринарног тракта
Па то ло шка ана то ми ја и хи сто ло ги ја бу бре га

20 Сaврeмeнa нeфрoпaтoлoгиja и имунoхистoлoшк e мeтoдe испитивaњa 
Примaрни глoмeрулoнeфритиси
Сeкундaрни глoмeрулoнeфритиси
Глoмeрулскe лeзиje у бoлeстимa мeтaбoлизмa
Тубулoинтeрстициjумскa oбoљeњa
Урoђeнa и нaслeднa oбoљeњa
Вaскулaрнa oбoљeњa
Трaнсплaнтирaни бубрeг
Тумoри бу бре га oдрaслe и дeчјe дoби
Вежбе
Физиoлoгиja бу бре га

14 Глoмeрулскa филтрaциjа
Тубулскa рeaпсoрпциja и сeкрeциja 
Мeхaнизaм кoнцeнтрисaњa и рaзрeђeњa уринa
Рeгулaциja вoлумeнa и сaстaвa елeк трoлитa
Рeгулaциja aртeриjскoг притискa
Aцидoбaзнa рaвнoтeжa
Мeхaнизaм aк тa микциje
Eндoкринa функциja бубрега
Пaтoлoш кa физиoлoгиja бу бре га, функ ци о нал на ди јаг но сти ка по ре ме
ћа ја бу бре жне функ ци је

10 Пaтoгeнeзa глoмeрулскe и тубулскe прoтeинуриje 
Пoрeмeћaj систeмa рeнин aнгиoтeнзин aлдoстeрoн
Ту бул ски пoрeмeћajи
Рeспирaтoрни пoрeмeћajи aцидoбaзнe рeгулaциje
Ис пи ти ва ње хе ма ту ри је
Ис пи ти ва ње про те и ну ри је
Ме то де за од ре ђи ва ње гло ме рул ске фил тра ци је
Рaдиoизoтoпскo испитивaњe функције бубрега (статичке и динамске 
студије)
Лeкoви и бубрeг

2 Eфeкaт oш тeћeњa бубрeжнe функциje нa фaрмaкoдинaмику 
Диурeтици, мeхaнизми дeлoвaњa и клиничкa примeнa 
Имунoлoш ки мeхaнизми нaстaнкa бубрeжних бoлeсти

2 Мeхaнизми oш тeћeњa у aутoимунским бoлeстимa
2 Си стем ски ери тем ски лу пус
2 Ва ску ли ти сни син дро ми
1 Скле ро дер ми ја, Сје гре нов син дром и дру ге ауто и мун ске бо ле сти бу бре га
2 Ми кро ан ги о па тиј ске ане ми је са по ре ме ћа јем бу бре га (HUS, TTP) 
1 па ра про те и не ми је, ди јаг но сти ка и ле че ње, ми је лом ски бу брег

Рaдиoлoш кe мeтoдe у диjaгнoстици 
2
2
2
2

Сoнoгрaфиja бу бре га 
Рeндгeнoлoш кo испитивaњe бу бре га 
Интeрвeнтнa рaдиoлoгиja
Доплер КС бубрега
Бoлeсти бу бре га (курс из aдултнe нeфрoлoгиje)

2
2
2
1
2
2
2
2
2

3
3
3

2
2
3
3
2
2
2
2
4
3
2
2
2
2
1

Пoрeмeћajи рeгулaциje вoдe и eлeк трoлитa
Пoрeмeћaj рeгулaциje К, Ca, фoсфaтa
Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaгулaциje
Имунoпaтoгeнeзa глoмeрулских бoлeсти 
Примaрни глoмeрулонефритиси 
Сeкундaрни гло ме ру ло не фри ти си 
Ле че ње гло ме рул ских бoлести
Тубулoинтeрстициjумскe бoлeсти бу бре га 
Вaскулaрнe бoлeсти бу бре га 
Пaтoфизиoлoгиja aк утнe инсуфициjeнциje бу бре га 
Aк утнa инсуфициjeнциjа бу бре га у oдрaслих 
Кон ти ну и ра ни по ступ ци ди ја ли зе
Нaслeднe бoлeсти бу бре га 
Инфeкциje уринaрнoг трaк тa 
По себ ност бо ле сти бу бре га код ста рих
На ци о нал ни вoдич у ле че њу ане ми је
Кал ку ло за бу бре га
Хрoничнa инсуфициjeнциja бу бре га 
Пeритoнeумскa диjaлизa 
Ком пли ка ци је ле че ња ПД -oм
Хeмoдиjaлизa
Аде кват ност ва ску лар ног при сту па
Ме та бо лич ка бо лест ко сти ју у бо ле сни ка са ХБИ
Прeтрaнсплантациона oбрaдa бoлесника
Трaнсплaнтaциja бу бре га 
Хи рур шки aспeкт и трaнсплaнтaциje бу бре га 
Про то кол ле че ња тран сплан ти ра них бол  
Ургeнтнa стaњa у нeфрoлoгиjи

Бoлeсти бу бре га (курс из пeдиjaтриjскe нeфрoлoгиje)

Број  
ча со ва Те ма 

1
2
1
2
2
2
3
2
2
2

Нeфрoт ски синдрoм 
Глoмeрулoнeфритиси у тoку систeмских бoлeсти 
Глoмeрулскe бoлeсти у хрoничним инфeкциjaмa
Хeрeдитaрни нeфритиси
Тубулoинтeрстициjски нeфритиси
Инфeкcиje мoкрaћних путeвa и ВУР
Кaрaк тeристикe хрoничнe инсуфициjeнциje бу бре га у дeцe
Диjaлизa и трaнсплaнтaциja у дeчјeм узрaсту
Aк утнa инсуфициjeнциje бу бре га у дeцe
Мeтaбoличкe и тубулскe бoлeсти бубрега
Оста ла ста ња по ве за на са не фро ло ги јом

2
2
2

2
2

Сeпсa и сeптични шoк 
Труднoћa и бoлeсти бу бре га
Кaрдиoвaскулaрнe бoлeсти кoд бoлeсникa сa ХБИ, тeрминaлнoм БИ и 
пoслe Тx 
Ди је та у бо ле сти ма бу бре га
Примена KDIGO смерница

6. Ре у ма то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Ре у ма то ло ги ја  – суб спе ци ја ли за ци ја
Ме тод ске је ди ни це  – те о риј ска на ста ва
1 Струк ту ра ко шта но-зглоб ног си сте ма 6
2 Функ ци ја ко шта но-зглоб ног си сте ма 4
3 Па то ге нет ски ме ха ни зми оште ће ња ко шта но-зглоб ног си-

сте ма 4
4 Епи де ми о ло ги ја ре у мат ских бо ле сти 2
5 Со ци јал но-ме ди цин ски зна чај ре у мат ских бо ле сти 4
6 Си стем ске бо ле сти ве зив ног тки ва 12
7 Ре у ма то ид ни ар три тис 6
8 Се ро не га тив не ар тро па ти је 10
9 Ме та бо лич ка обо ље ња ко сти ју и згло бо ва 8
10 Ван зглоб на ре у мат ска обо ље ња 6
11 Ин фек тив ни ар три ти си 4
12 Де ге не ра тив на обо ље ња кич ме ног сту ба 6
13 Де ге не ра тив на обо ље ња пе ри фер них згло бо ва 6
14 Оста ла ре у мат ска обо ље ња 6
15 Угент на ста ња у ре у ма то ло ги ји 4
16 Ре у мат ска обо ље ња код де це 6
17 Спе ци фич но сти ре у мат ских бо ле сти код ста рих осо ба 8
18 Ре у мат ска гро зни ца 2
19 Ре у мат ске вал ву лар не ма не 6
20 Кар ди о ва ску лар на оште ће ња у ре у мат ским бо ле сти ма 4
21 Оште ће ња дру гих си сте ма у ре у мат ским бо ле сти ма (ЦНС,
бу бре га, плу ћа) 6
22 Ди јаг но стич ке ме то де у ре у ма то ло ги ји 10
23 Кли нич ка фар ма ко ло ги ја у ре у ма то ло ги ји 8
24 Бал не о те ра пи ја ре у мат ских бо ле сти 6
25 Опе ра тив но ле че ње ре у мат ских бо ле сти 8
26 Ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка с ре у мат ским бо ле сти ма 8
Укуп но 160
2
Прак тич ни рад се од ви ја на кли ни ци за ре у ма то ло ги ју (9 ме-

се ци), кар ди о ло ги ју (ме сец да на), не фро ло ги ју (ме сец да на) и фи-
зи кал ну ме ди ци ну (ме сец да на)

Прак тич ни рад об у хва та:
1. Пре глед бо ле сни ка
• Узи ма ње анам не зе
• Кли нич ки пре глед бо ле сни ка са му ску ло ске лет ним по ре ме-

ћа ји ма
• Пре глед бо ле сни ка са за хва ће но шћу ср ца, бу бре га, очи ју, 

ЦНС
2. Ин ди ка ци је и ин тер пе та ци ја:
• хе ма то ло шких,
• иму но ло шких,
• би о хе миј ских и
• хи спо па то ло шких по ме на ко је пра те ре у мат ске бо ле сти
3. По зна ва ње ин ди ка ци ја и ин тер пре та ци ја ви зу а ли за ци о них 

тех ни ка у ди јаг но зи ре у мат ских бо ле сти
• Кон вен ци о нал не ра ди о граф ске ме то де
• ЦТ
• НМР Тех ни ке с ра ди о и зо то пи ма



4. По зна ва ње ин ди ка ци ја и ин тер пре та ци ја ре зул та та оста-
лих ме то да

• Ка пи ла ро ско пи ја
• осте о ден зи то ме три ја
• ул тра со но гра фи ја
5. При ме на ме ди ка ме на та у ле че њу ре ум ских бо ле сти
• Не сте ро ид ни ан ти ин фла ма тор ни ле ко ви
• Ле ко ви ко ји мо ди фи ку ју ток бо ле сти
• Ци то ток сич ни ле ко ви
• Иму но су пре сив ни ле ко ви
• Кор ти ко сте ро и ди
• Би о ло шки аген си
• Ле ко ви за осте о по ро зу
3
• Га стро про тек то ри
6. По себ не ме то де:
• Пунк ци ја згло бо ва, ана ли за си но ви јал не теч но сти и да ва ње 

ин тра ар ти ку лар них ињек ци ја
• Да ва ње ињек ци ја у ме ка тки ва
• Из во ђе ње би оп си је си но ви је иглом
7. Ис тра жи вач ки рад:
• Ана ли за по да та ка
• раз у ме ва ње прин ци па и прак се кли нич ких ис пи ти ва ња
• ста ти стич ка об ра да по да та ка
• пре тра жи ва ње и ко ри шће ње ли те ра ту ре
Ко ло кви ју ми:
• Си стем ске бо ле сти ве зив ног тки ва
• Ре у ма то ид ни ар три тис
• Се ро не га тив не ар тро па ти је
• Ме та бо лич ка обо ље ња ко сти ју и згло бо ва
• Де ге не ра тив на ре у мат ска обо ље ња
• Ван зглоб на ре у мат ска обо ље ња
• Кар ди о ва ску лар на оште ће ња у ре у мат ским бо ле сти ма
• Бал не о те ра пи ја и ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка с ре у мат ским 

бо ле сти ма

7. Га стро ен те ро хе па то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Тра ја ње уже спе ци ја ли за ци је: 12 ме се ци
Пре да ва ња Бр. час.
Функ ци о нал ни по ре ме ћа ји га стро ен те сти нал ног трак та 2
Га стро е зо фа е ге ал на ре флук сна бо лест (ГЕРБ) 1
Ма кро и ми кро мор фо ло шке ка рак те ри сти ке обо ље ња јед ња ка и же лу ца 2
Са вре ме на хи рур ги ја јед ња ка и же лу ца 2
Ра ди о ло ги ја ор га на за ва ре ње 2
Ин фла ма тор на и ул це ро зна обо ље ња же лу ца и ду о де ну ма  Ту мо ри же-
лу ца

2

Хи сто па то ло шке ка рак те ри сти ке ин фла ма тор них и ту мор ских ле зи ја же-
лу ца и ду о де ну ма 

2

Акут ни аб до мен 2
Син дром ло шег ва ре ња и ап сорп ци је  Екс у да тив на га стро ен те ро па ти ја 2
По ре ме ћај мо ти ли те та же лу ца, тан ког и де бе лог цре ва 2
Хро нич на ин фла ма тор на обо ље ња цре ва  Црев не па ра зи то зе 2
Ту мо ри де бе лог цре ва 2
Ма кро и ми кро мор фо ло шке ка рак те ри сти ке ту мо ра де бе лог цре ва 2
Ну три ци ја у га стро ен те ро ло ги ји 2
Га стро ин те сти нал не ма ни фе ста ци је у АИДС-у 2
Ис хе миј ске ле зи је цре ва и ва ску лар не аб нор мал но сти ди ге стив ног трак та 2
Не ал ко хол на ма сна бо лест је тре и ток сич не ле зи је је тре 2
Ме та бо ли зам би ли ру би на, уро ђе не хи пер би ли ру би не ми је, хо ле ста за 2
Иму но ло шка обо ље ња је тре 2
Ул тра струк ту ра и хи сто па то ло ги ја је тре 2
Акут ни ви ру сни хе па ти ти си 2
Хи сто па то ло ги ја ви ру сних и ток сич них хе па ти ти са и ци ро зе је тре 2
Хро нич ни хе па ти тис и ци ро за је тре 2
Акут на и хро нич на ин су фи ци јен ци ја је тре 2
Ме та бо лич ке бо ле сти је тре 2
Обо ље ња крв них су до ва је тре 2
Ле че ње порт не хи пер тен зи је 2
Ал ко хол на бо лест је тре 2
Ту мо ри је тре 2

Пре да ва ња Бр. час.
Хи рур ги ја је тре и тран сплан та ци ја 2
Функ ци о нал ни по ре ме ћа ји би ли о пан кре а сног си сте ма 1
ПЕТ и Сцин ти граф ска ис пи ти ва ња је тре 2
Хо ле ци сти тис и би ли јар на кал ку ло за 1
Ту мо ри би ли јар ног си сте ма 2
CT и NMR у бо ле сти ма је тре и жуч них во до ва 2
Акут ни и хро нич ни пан кре а ти тис и ту мо ри пан кре а са 2

Ве жбе Бр. час.
Пе ро рал на ен до ско пи ја 10
Те ра пиј ска пе ро рал на ен до ско пи ја 10
Хе мо ста за кр ва ре ћих ле зи ја јед ња ка и же лу ца 10
Ур гент на пе ро рал на ен до ско пи ја 10
ERCP 10
Пе ра нал на ен до ско пи ја 10
Те ра пиј ска пе ра нал на ен до ско пи ја 10
Ен до ско пи ја у ди јаг но сти ци и ле че њу обо ље ња ди ге стив ног си сте ма, ви-
део пре зен та ци ја

5

Ехо то мо гра фи ја аб до ме на 15
Ен до скоп ска ул тра со но гра фи ја 10
Би оп си ја је тре во ђе на ул тра зву ком 10
 Ехо со но гра фи ја аб до ме на и Доп плер 10
Ен до скоп ско ле че ње ва рик са јед ња ка 10
Аб до ми нал на пунк ци ја 10
Би оп си је во ђе не ул тра зву ком 10
Би оп си ја је тре 10
PET CT и хе па то би ли о сцин ти гра фи ја 10
Ехо со но гра фи ја би ли јар ног си сте ма 10
Ен до скоп ска ул тра со но гра фи ја 10
NMR, MRCP и CT 10
Ди јаг но стич ка ла па ро ско пи ја 10

8. Хе ма то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Ужа спе ци ја ли за ци ја у обла сти хе ма то ло ги је је обра зов ни 
про цес то ком ког ле кар спе ци ја ли ста (ин тер ни ста, пе ди ја тар) сти-
че пот пу ни је те о риј ско и прак тич но зна ње у обла сти хе ма то ло ги је.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из хе ма то ло ги је тра је два се ме стра (11 
рад них ме се ци и 1 ме сец од мо ра) и под ра зу ме ва ор га ни зо ва ну те-
о риј ску на ста ву и прак тич ни рад у укуп ном тра ја њу уже спе ци ја-
ли за ци је. На ста ва се ор га ни зу је и спро во ди у уста но ва ма тер ци-
јал ног зна ча ја/ни воа.

I Кли нич ки при ступ хе ма то ло шком бо ле сни ку
Симп то ми, зна ци, по ре ме ћа ји и на ла зи ко ји зах те ва ју хе ма то-

ло шко ис пи ти ва ње
Основ ни прин ци пи хе ма то ло шких ис пи ти ва ња

II По ли клон ска (нор мал на) хе ма то по е за
По ре кло и раз вој хе ма то по е зног тки ва, ма тич не ће ли је хе-

ма то по е зе, ми кро сре ди на, стем ће лиј ска пла стич ност, ре гу ла ци ја 
хе ма то по е зе, фак то ри ра ста, ре цеп то ри фак то ра ра ста, синг нал на 
тран сдук ци ја, апо по то за, тран скрип ци о ни фак то ри и ат хе зив не 
мо ле ку ле.

Ис пи ти ва ње ма тич них/опре де ље них ће ли ја хе ма то по е зе 
Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња, пре глед крв не сли ке кван ти та-

тив но и ква ли та тив но, нор мал не вред но сти крв них ће ли ја.

III По ре ме ћа ји у цр ве ној крв ној ло зи
Ери тро ци то по е за 
Оп шти аспек ти ане ми ја и ери тро ци то за (по ли ци те ми ја), пе-

ри фер на крв на сли ка у ане ми ји и ери тро ци то зи. Кла си фи ка ци ја 
ане ми ја и ери тро ци то за.

Анемије услед недостатка гвожђа, витамина Б12, фолне ки
селине и дру ге ма кро цит не ане ми је

Анемије у хроничним болестима
Хемолитички синдроми, уро ђе не (хе ре ди тар не) и сте че не, 

иму не и не и му не, екс тра ва ску лар не и ин тра ва ску лар не хе мо ли-
тич ке ане ми је



Хемоглобинопатије и таласемије
Поликлонске еритроцитозе, пор фи ри је
Апластична анемија и оштећења коштане сржи, апла зи ја 

ери тро цит не ло зе (ери тро бла сто пе ни ја), па рок си змал на ноћ на хе-
мо гло би ну ри ја (PNH).

Поремећаји узроковани оптерећењем гвожђем, хе мо хро ма-
то за, тран сфу зи о на хе мо си де ро за. 

IV По ре ме ћа ји у бе лој крв ној ло зи
Кла си фи ка ци ја и кли нич ке ма ни фе ста ци је по ре ме ћа ја у бе-

лој крв ној ло зи.
Поремећаји гранулоцитне лозе: не у тро пе ни ја и не у тро фи ли-

ја, по ре ме ћа ји функ ци ја не у тро фи ла. 
Поремећаји еозинофилне лозе: еози но фи ли ја.
Поремећаји базофила и мастоцита: ба зо пе ни ја, ба зо фи ли ја 

и ма сто ци то за.
Поремећаји лимфоцитне лозе: лим фо ци то пе ни ја, лим фо ци-

то за, син дром при мар не/сте че не иму но де фи ци јен ци је. 
Поремећаји моноцитномакрофагне лозе: мо но ци то пе ни ја, 

мо но ци то за. Син дром мо но ну кле о зе.

V Клон ске бо ле сти хе ма то по е зног тки ва
Кла си фи ка ци ја и кли нич ке ма ни фе ста ци је (WHO).
Мијелопролиферативне болести: по ли ци те ми ја ве ра (PV), 

есен ци јал на тром бо ци те ми је (ЕТ), иди о пат ска ми је ло фи бро за (IMF).
Мијелодиспластични синдром (MDS): кла си фи ка ци ја, прог-

но стич ки фак то ри, кли нич ке ва ри јан те, ми је ло ди спла стич ни син-
дром/ми је ло про ли фе ра тив но обо ље ње (МDS/MPO).

Леукемије: акут на ми је ло ид на ле у ке ми ја (AML), акут на 
лим фо бласт на ле у ке ми ја (АLL), хро нич на ми је ло ид на ле у ке ми-
ја (CML), Б-хро нич на лим фо цит на ле у ке ми ја (B-CLL), про лим-
фо цит на ле у ке ми ја (PLL), тро хи ле у ко за (НCL)/ва ри јан те НCL, 
спле нич ни лим фом са ви ло зним лим фо ци ти ма (SLVL), ле у ке ми ја 
ве ли ких гра ну ли ра них лим фо ци та (LGLL), адулт на Т ле у ке ми ја/
лим фом (AТLL), Sèzary-ev син дром (SS). 

Лимфоми: не Хоч ки но ви лим фо ми, ек тра но дал ни лим фо ми, 
Хоч ки нов лим фом.

Парапротеинемије: мо но клон ска га ма па ти ја не де фи ни са ног 
зна ча ја (М-GUS), мул ти пли ми је лом, Wal dren ström-ova ма кро гло-
бу ли не ми ја (WM), бо лест те шких ла на ца (HCD), при мар на (си-
стем ска) ами ло и до за (АL).

VI Прин ци пи ле че ња клон ских бо ле сти хе ма то по е зног 
тки ва

Фармакологија и токсичност антинеопластичних лекова
Трансплантација матичних ћелија хематопоезе (ТМЋХ):

прин ци пи и ин ди ка ци је, из во ри МЋХ (кост на срж, пе ри фер-
не МЋХ, пуп ча на врп ца), ало ге на ТМЋХ (HLA по ду дар на/не по-
ду дра на по ро дич на/не по ро дич на тран сплан та ци ја), ауто лог на 
ТМЋХ, GvHD („бо лест ка лем про тив до ма ћи на”), GvL/T („ка лем 
про тив ле у ке ми је/ту мо ра”), ко мли ка ци је ТМЋХ, VOD (ве но о клу-
зив на бо лест је тре), про фи лак са и ле че ње ви ру сних, бак те риј ских 
и гљи вич них ин фек ци ја, вак ци на ци је, пост тран сплан та ци о ни ре-
лап си. 

VII По ре ме ћа ји хе мо ста зе и тром бо зе 
Кли нич ке ма ни фе ста ци је, ева лу а ци ја и кла си фи ка ци ја по ре-

ме ћа ја хе мо ста зе. Кли нич ки и ла бо ра то риј ски при ступ.
Поремећаји тромбоцитне лозе: ну ме рич ке аб нор мал но сти 

тром бо ци та, тром бо ци то пе ни ја и тром бо ци то за, уро ђе не бо ле сти 
тром бо ци та/функ ци је тром бо ци та, сте че ни бо ле сти тром бо ци та, 
иму на тром бо ци то пе ни ја, ва ску лар не пур пу ре.

Поремећаји коагулације крви/коагулационих протеина. Уро-
ђе не по ре ме ћа ји: хе мо фи ли ја А и Б, von Wi le bran do va бо лест, де-
фи цит фак то ра II, V, VII, X, XI и XI II, ком би но ва ни де фи цит фак-
то ра V и VI II, де фи цит К ви та ним за ви сних фак то ра, по ре ме ћа ји 
фи бри но ге на. Де фи цит фак то ра ко а гу ла ци је узро ко ван ан ти те ли-
ма. Бо ле сти је тре и дис функ ци ја хе мо ста зе, ди се ми но ва на ин тра-
ва ску лар на ко а гу ла ци ја. Фи бри но ли за и тром бо ли за. 

Тромбоза и антитромботична терапија: прин ци пи ан ти-
тром бо тич не те ра пи је, при мар на и се кун дар на тром бо фи ли ја/хи-
пер ко а гу ла бил но ста ње, ан ти те ли ма по сре до ва не тром бо тич не бо-
ле сти, тром бо тич не ми кро ан ги о па ти је ТТР/НUS, НIT.

VI II Тран сфу зи је и хе ма фе ре зе 
Иму но ло ги ја и се ро ло ги ја крв них гру па. Ин ди ка ци је за те-

ра пи ју ком по нен та ма кр ви (ери тро ци ти, тром бо ци ти, за мр зну та 
све жа пла зма, кри о пре ци пи тат, ауто лог на тран сфу зи ја кр ви, IVIG 
 – ин тра вен ски иму но гло бу ли ни). Тран сфу зи о не ре ак ци је: не по-
сред не (хе мо ли тич ка, фе брил на, TRA LI  – тран фу зи ом узро ко ва но 
акут но оште ће ње плу ћа, хи пер сен зи тив на плућ на ре ак ци ја, алер-
гиј ске ре ак ци је, бак те риј ска кон та ми на ци ја, ин ток си ка ци ја ци тра-
том) и од ло же не (хе мо ли тич ка ре ак ци ја, пост тран сфу зи о на пур-
пу ра, тран сми сив не бо ле сти). Ауто лог на тран сфу зи ја ма тич них 
ће ли ја хе ма то по е зе.

Те ра пиј ске хе ма фе ре зе: тром бо ци та фе ре за, ле у ка фе ре за, 
ери тра ци та фе ре за, из ме на пла зме.

IX Ур гент на ста ња у хе ма то ло ги ји
Не у тро пе нич на тем пе ра ту ре/сеп тич ни шок
Тран сфу зи о не ре ак ци је
Хи пер кал це ми ја,
Хи пер ви ско зност
Ди се ми но ва на ин тра ва ску лар на ко а гу ла ци ја
Пре до зи ра ност са ан ти тром бо тич ном те ра пи јом (хе па рин, 

орал ни ан ти ко а гу лан си)
Хе па ри ном ин ду ко ва на тром бо ци то пе ни ја (HIT)
Ма сив на тран сфу зи ја кр ви
Па ра па ре за/спи нал ни ко лапс,
Тром бо тич на тром бо ци то пе ниј ска пур пу ра (ТТР)
Хе мо ли тич ка кри за

X Про то ко ли и про це ду ре
Ис пи ти ва ње акут них ле у ке ми ја, пре глед кост не ср жи, ту-

не ли ра ње и одр жа ва ње цен трал ног вен ског ка те те ра, чу ва ње и 
при ме на тран сфу зи је тром бо ци та, во ди чи за пре вен ци ју/ле че ње 
не у тро пе нич них бо ле сни ка са не по зна тим/су спект ним или утвр-
ђе ним узроч ни ком, син дром ли зе ту мо ра, при ме на хе ми о те ра пи-
је, ан ти е ме тић на те ра пи ја то ком при ме не ци то ток сич них ле ко ва, 
ин тра те кал на хе ми о те ра пи ја, ле че ње екс а тра ва за ци је по при ме ни 
ци то ста ти ка, спле нек то ми ја, ан ти тром бо тич на те ра пи ја-пре по ру-
ке, хе ми о те ра пиј ски про то ко ли.

XI Ис пи ти ва ња у хе ма то ло ги ји: крв на сли ка, раз маз пе ри-
фер не кр ви, ви ско зност кр ви, еле ко тро фо ре за хе мо гло би на, иму-
но фе но ти пи за ци ја, ци то ге не ти ка и мо ле ку ла ра на ге не ти ка, ХЛА 
ти пи за ци ја. 

XII Пе ди ја триј ска хе ма то ло ги ја – ода бра на по гла вља
Крв на сли ка код де це, нео на тал на ане ми ја/по ли ци те ми ја, 

нео на тал на хе мо ли тич ка ане ми ја, кон ге ни тал ни/сте че ни по ре-
ме ћа ји у ери тро цит ној ло зи, уро ђе на ди се ри тро по ет ска ане ми ја, 
уро ђе на/сте че на апла зи ја ери тро цит не ло зе, Fan ko ni-је ва ане ми ја, 
по ре ме ћа ји функ ци је не у тро фи ла, иму на тром бо ци то пе ни ја, клон-
ске бо ле сти (АLL, AML, MDS, лим фо ми, хи сти о цит ни син дро ми).

XI II Хе ма то ло шка про пе дев ти ка
Симп то ми и зна ци хе ма то ло шких по ре ме ћа ја. 
Пре глед лим фних жле зда, је тре и сле зи не. 
Утвр ђи ва ње кли нич ких ста ди ју ма бо ле сти и прог но стич ких 

фак то ра. 
Зна чај ско ринг си сте ма у хе ма то ло шким бо ле сти ма. 
Про це на те жи не и зна ча ја хе мо ра гиј ског син дро ма. 
Основ ни те сто ви хе мо ста зе. 
Утвр ђи ва ње при мар ног хи пер ко а гу ла бил ног ста ња (тром бо-

фи ли ја) и про це на фак то ра ри зи ка за по ја ву тром бо ем бо ли зма. 
Хе ма то ло шке ана ли зе.
Основ ни ци то ло шки пре глед са ци то хе миј ским бо је њи ма. 

XIV Ка та лог ве шти на
Овла да ва ње
 – пунк ци о ном аспи ра ци јом и би оп си јом кост не ср жи
 – пунк ци о ном аспи ра ци јом лим фних чво ро ва
 – пунк ци о ном аспи ра ци јом сле зи не
 – пунк ци о ном аспи ра ци јом тки ва ту мо ра
 – ци то ло шком ди јаг но сти ком раз ма за пе ри фер не кр ви и кост-

не ср жи
 – ин тер пре та ци јом те сто ва хе мо ста зе



 – ин тер пре та ци јом иму но ло шки те сто ва
 – ин тер пре та ци јом ци то мор фо ло шких/ци то хе миј ских на ла за 

кр ви, кост не ср жи, лим фних чво ро ва
 – ин тер пре та ци јом хи сто ло шких на ла за кост не ср жи, лим-

фних чво ро ва и оста лих тки ва
 – ин тер пре та ци јом иму но фе но ти пи за ци је, ци то ге не ти ке и 

мо ле ку лар не ге не ти ке клон ских бо ле сти хе ма то по е зног тки ва.

9. Ге ри ја три ја 
(12 ме се ци)

Ге ри ја ти ја – суб спе ци ја ли за ци ја
Ме тод ске је ди ни це – те о риј ска на ста ва
1 Ге рон то ло ги ја  – де фи ни ци ја и од ред ни це 2
2 Фи зи о ло шки аспек ти ста ре ња 4
3 Пси хо ло шки аспек ти ста ре ња 4
4 Со ци јал ни аспек ти ста ре ња и со ци јал на за шти та ста рих 

осо ба 4
5 Епи де ми о ло шки при ступ ге рон то ло шким про бле ми ма 4
6 Здрав стве на за шти та ста рих осо ба 4
7 Ин сти ту ци о нал но збри ња ва ње ста рих осо ба 4
8 Пси хо ге ри ја триј ски про бле ми и за шти та мен тал ног здра-

вља 6
9 Не у ро ло шки про бле ми у ста ро сти 8
10 Спе ци фич но сти ин тер ни стич ких бо ле сти код осо ба ста ри-

јег жи вот ног
До ба 74
 Кар ди о ва ску а лр на обо ље ња 16
 Хе ма то ло шка обо ље ња 8
 Обо ље ња ди сај них ор га на 12 
 Обо ље ња ди ге стив ног трак та 12
 ме та бо лич ка и ен до кри но ло шка обо ље ња 12
 Иму но ло шки по ре ме ћа ји и але гиј ска обо ље ња 8
 ДДг ко ма то зних ста ња 6
11 Спе ци фич но сти хи рур шких обо ље ња код ста рих осо ба 14
12 Би о ме ха ни ка код ста рих осо ба и ор то пед ски про бле ми 10
13 Уро ло шки про бле ми код ста рих осо ба 6
14 Спе ци фич но сти обо ље ња ге ни тал них ор га на у ге ри ја три-

ји 4
15 Обо ље ња ока у ста рих осо ба 4
16 Орал ни про бле ми код ста рих осо ба 4
17 Ма лиг на обо ље ња ста рих осо ба 10
18 Спе ци фич но сти ане сте зи је код ге ри ја триј ских бо ле сни ка 4
19 Спе ци фич но сти фар ма ко те ра пи је ста рих осо ба 8
20 Осно ви не ге ге ри ја триј ских бо ле сни ка 12
Укуп но 180
2
Прак тич ни рад се од ви ја у уста но ва ма при мар не здрав

стве не за шти те и уста но ва ма се кун дар не и тер ци ја не здрав
стве не за шти те за по је ди на обо ље ња.

Прак тич ни рад об у хва та:
1. Пре глед бо ле сни ка
 Узи ма ње анам не зе
 Кли нич ки пре глед бо ле сни ка
2. Од ре ђи ва ње ин ди ка ци ја и ин тер пе та ци ја:
 хе ма то ло шких,
 иму но ло шких,
 би о хе миј ских и
 хи сто па то ло шких про ме на
3. По зна ва ње ин ди ка ци ја и ин тер пре та ци ја ви зу а ли за ци

о них тех ни ка у ди јаг но зи бо ле сти код ста рих осо ба:
 Кон вен ци о нал не ра ди о граф ске ме то де
 ЦТ
 НМР
 Тех ни ке с ра ди о и зо то пи ма
4. По зна ва ње ин ди ка ци ја и ин тер пре та ци ја ре зул та та 

оста лих ме то да:
 Елек тро кар ди о грам
 Ул тра звуч не ме то де
5. При ме на ме ди ка ме на та у ле че њу по је ди них бо ле сти 

ста рих осо ба:
7. Ис тра жи вач ки рад:
 Ана ли за по да та ка
 раз у ме ва ње прин ци па и прак се кли нич ких ис пи ти ва ња

 ста ти стич ка об ра да по да та ка
 пре тр жи ва ње и ко ри шће ње ли те ра ту ре
3
Ко ло кви ју ми:
 Здрав стве на за шти та ста рих осо ба
 Не у ро ло шка обо ље ња код ста рих осо ба
 Пси хич ки по ре ме ћа ји код ста рих осо ба
 Кар ди о ва ску лар на обо ље ња ста рих осо ба
 Ор то пед ска обо ље ња код ста рих осо ба
 Уро ло шки по ре ме ћа ји код ста рих осо ба
 Ен до кри ни по ре ме ћа ји код ста рих осо ба
 Ане сте зи ја код ста рих осо ба
 Хи рур шка обо ље ња код ста рих осо ба
 Он ко ло шка обо ље ња код ста рих осо ба

10. Ауди о ло ги ја 
(12 ме се ци)

Ужа спе ци ја ли за ци ја из Ауди о ло ги је под ра зу ме ва два се ме-
стра ор га ни зо ва не те о риј ске на ста ве и прак тич ни рад у укуп ном 
тра ја њу уже спе ци ја ли за ци је.

Кли нич ка ана то ми ја и мор фо ло ги ја ор га на слу ха и рав но те-
же. Спо ља шње уво, зву ко вод, сред ње уво. Буб на оп на, уну тра шњи 
зид сред њег ува, дно буб не ду пље, Еуста хи је ва тру ба, слу шне ко-
шчи це, ка нал лич ног жив ца, улаз у ма сто ид, ма сто ид ни на ста вак, 
ше ма сред њег ува, уну тра шње уво, мем бра но зни ла би ринт, Кор ти-
јев ор ган, ме сак, струк ту ра слу зни це сред њег ува, од нос ува пре ма 
ен до кра ни ју му и пре ма ждре лу. Елек трон ско-ми кро скоп ска струк-
ту ра уну тра шњег ува.

Фи зич ки осно ви аку сти ке и елек тро а ку сти ке Тон и звук, фи-
зич ке ка рак те ри сти ке, фре квен ци ја, бо ја. Ве штач ки из во ри то но-
ва, елек тро а ку стич ки апа ра ти при ме ње ни у ауди о ло шким ис пи ти-
ва њи ма и ко рек ци ји гу бит ка слу ха.

Фи зи о ло ги ја ор га на слу ха. Оп ште о функ ци ји ува, функ ци ја 
спо ља шњег ува, функ ци ја сред њег ува, функ ци ја аку стич ног де ла 
уну тра шњег ува. Би о хе ми ја ува.

Оште ће ња слу ха: кон дук тив но, ко хле ар но и ре тро ко хле ар но. 
Су бјек тив не ме то де ис пи ти ва ња: то нал на ли ми нар на ауди о ме три-
ја, го вор на ауди о ме три ја, су пра ли ми нар на ауди о ме три ја, по јам ре-
крут ма на и за мо ра слу ха. Објек тив не ме то де ис пи ти ва ња слу ха: 
тим па но ме три ја, ото а ку стич не еми си је, АИПМС.

Мор фо ло ги ја и фи зи о ло ги ја ор га на рав но те же: пе ри фер ни и 
цен трал ни ве сти бу лар ни си стем. Сен зор не ће ли је чу ла рав но те же, 
утри ку лус, са ку лус, по лу кру жни ка на ли. Ве сти бу лар на је дра. Уче-
шће оста лих чу ла у одр жа ва њу рав но те же.

Ис пи ти ва ње функ ци је чу ла рав но те же: фи зи о ло шки и па то-
ло шки ве сти бу лар ни нис таг мус. Спе ци фич но сти чу ла рав но те же 
у од но су на дру га чу ла. Те шко ће при ис пи ти ва њу. Ви зу ал но о ку-
лар ни те сто ви. Ве сти бу ло о ку лар ни те сто ви, спон та ни нис таг мус, 
ка ло риј ски И ро та тор ни те сто ви. Ве сти бу ло спи нал ни те сто ви: 
Ром бер гов тест, паст по ин тинг тест. Тест ви зу ал ног вер ти кал ног. 
Ме то де бе ле же ња нис таг му са. Ди фе рен ци јал на ди јаг но за оште ће-
ња чу ла рав но те же.

Обо ље ња уну тра шњег ува ко ја за хва та ју чу ло рав но те же: 
Мb. Меniere, не у ро ла би рин ти тис, бе ниг ни па рок си змал ни по зи ци-
о ни вер ти го (BPPV), ту мо ри PCU. Ти по ви вр то гла ви ца од ди фе-
рен ци јал но ди јаг но стич ког зна ча ја.

Лич ни жи вац: то по граф ска ди јаг но сти ка и њен зна чај. Schri-
mer-ов тест амо ни ја ком. Ко хле о ста пе ди јал ни ре флекс. Укус.

Акут на иди о пат ска сен зор на на глу вост: ети о ло ги ја, ди јаг но-
за, те ра пиј ски про то кол.

Кон дук тив не на глу во сти са це лом буб ном оп ном: ети о ло ги ја, 
па то ге не за, хро нич на за па ље ња, ото скле ро за, ту о мо ри, ди јаг но за 
и те ра пи ја.

Ин фек ци је ла би рин та: ме нин го ге ни ла би рин ти ти си, од нос 
ме нин ги тис-ла би рин ти тис. Тим па но ге ни ла би рин ти ти си. Хе ма то-
ге ни ла би рин ти ти си. Кли нич ка сли ка ди јаг но за и те ра пи ја.

Хи рур шко ле че ње оште ће ња слу ха. Кла сич не и кон зер ва циј-
ске опе ра тив не тех ни ке. Ко хле ар ни им плант, vibrant sound bridge

Ис пи ти ва ње слу ха де це. Спе ци фич но сти ис пи ти ва ња слу ха 
де це, би хеј ви о рал не И објек тив не ме то де ис пи ти ва ња. Ба те ри ја 
ауди о ло шких те сто ва за де цу. Ди фе рен ци јал на ди јаг но за пе ри фер-
них, цен трал них и функ ци о нал них оште ће ња слу ха.



Кон ге ни тал не мал фор ма ци је ува и син дром ска оште ће ња 
слу ха. Ге не ти ка оште ће ња и кон ге ни тал не мал фор ма ци је ува. Ем-
бри о ло шке осно ве. Функ ци о нал на ди јаг но сти ка и на чин ре ха би-
ли та ци је. Зна чај син дро ма у по гле ду здра вља де те та и про фе си о-
нал не ори јен та ци је. Ка лен дар ди јаг но стич ке об ра де и пла ни ра ње 
опе ра тив ног ле че ња. На чин ре ха би ли та ци је.

Ото ток сич ност. Вр сте ото ток сич них ма ни фе ста ци ја. Гру пе 
ото ток сич них ле ко ва. Удру же на деј ства. Пре вен ци ја.

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

  И У
1 Ауди о ве сти бу ло ло шка анам не за код од ра слих 100  
2 Ауди о ло шка анам не за код де це 50  
3 Ото не у ро ло шки пре глед 100  
4 Аку ме триј ско ис пи ти ва ње слу ха (звуч не ви љу шке) 100  
5 То нал на ли ми нар на ауди о ме три ја код од ра слих 100  
6 Су пра ли ми нар ни ауди о ме триј ски те сто ви 20  
7 То нал на ли ми нар на ауди о ме три ја код де це 50  
8 Плау ауди о ме три ја 20  
9 Ис пи ти ва ње пра га слу ха ауди тив ним ево ци ра ним по тен ци ја ли ма 

(БЕ РА) 20  

10 Про це на ста ња слу ха код де це мла ђе од 2 го ди не 20  
11 Тим па но ме три ја код од ра слих 100  
12 Тим па но ме три ја код де це 50  
13 Тим па но ме триј ска ис пи ти ва ња функ ци је Еуста хи је ве ту бе 20  
14 Ис пи ти ва ње ре флек са ста пе ди ју са 50  
15 Елек тро ко хле о гра фља 20  
16 Ис пи ти ва ње кор ти кал них ево ци ра них по тен ци ја ла 20  
17 То по ди јаг но стич ки те сто ви ле зи ја фа ци јал ног нер ва

(Schri mer-ов, хе миј ска и елек трич на гу сто ме три ја ре флекс ста пе-
ди ју са)

20  

18 Ра ди о ло шке ме то де у ото не у ро ло ги ји
(стан дард не, ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја маг нет на ре зо нан ци ја) 50  

19 Из ра чу на ва ње про цен та гу бит ка слу ха по Flo wer  Sabineу 20  
20 Оце на рад не спо соб но сти ли ца оште ће ног слу ха 20  
21 Раз вр ста ва ње де це оште ће ног слу ха при по ла ску у шко лу 20  
22 Про фе си о нал на ори јен та ци ја ли ца оште ће ног слу ха 10  
23 Од ре ђи ва ње слу шног апа ра та код од ра слих 20  
24 Од ре ђи ва ње слу шног апа ра та код де це 10  
25 Утвр ђи ва ње го вор ног ста ту са 20  
26 Тест ар ти ку ла ци је 20  
27 Ре ха би ли та ци ја слу ша ња код де це оште ће ног слу ха 50  
28 По ста вља ње основ ног гла са код де це оште ће ног слу ха 20  
29 Ве жбе ар ти ку ла ци је 20  
30 Ко рек ци ја ар ти ку ла ци је на апа ра ту „Visible speech” 10  
31 Ве жбе за раз вој го во ра и је зи ка 50  
32 Ве жбе за раз вој гра фо мо то ри ке 10  
33 Ре е ду ка ци ја пси хо мо то ри ке 10  
34 Те сто ви за про це ну ста тич ке функ ци је ве сти бу ла ри са 50  
35 Ис пи ти ва ње по зи ци о ног нис таг му са 20  
36 Те сто ви ви зу ел но-оку ло мо тор не кон тро ле (ди на мич ки тест, глат ко 

пра ће ње, оп то ки не тич ки нис таг мус) 20  

37 Ка ло риј ско ис пи ти ва ње ве сти бу ла ри са са ЕНГ 50  
38 Ота тор ни те сто ви ве сти бу ла ме функ ци је са ЕНГ (ку пу ло ме три ја 

и пен ду лар ни тест)   

39 Про це на ве сти бу лар ног оште ће ња   
40 Оце на рад не спо соб но сти код оште ће ња ве сти бу ла ри са   
41 Осно ве фо ни ја триј ске анам не зе и пре гле да   
42 Објек тив на ана ли за гла са (аеро ди нам ска ис пи ти ва ња, стро бо ско-

пи ја, со но гра фи ја)   

43 Еле мен ти фо но пед ске ре ха би ли та ци је   
44 Ло го пед ски трет ман го вор них по ре ме ћа ја   
45 Са вре ме но во ђе ње ауди о ло шке до ку мен та ци је

(ви де о ре ги стра ци ја, ком пју те ри за ци ја на ла за)   

11. Ла бо ра то риј ска тех ни ка за из у ча ва ње про те и на 
(12 ме се ци)

ЦИЉ: У осно ви ве ли ког бро ја обо ље ња на ла зи се по ре ме-
ћај струк ту ре и/или функ ци је про те и на. Ве ли ки до при нос из у ча-
ва њу про те и на да је про те о ми ка  – по себ на на уч на ди сци пли на ко ја 
се ба ви из у ча ва њем про фи ла екс пре си је раз ли чи тих про те и на у 

раз ли чи тим вр ста ма ће ли ја. У то ку спе ци ја ли за ци је кли нич ке би о-
хе ми је и ла бо ра то риј ске ме ди ци не зна ча јан пе ри од спе ци ја ли стич-
ког ста жа по све ћен је упо зна ва њу са ру тин ским ла бо ра то риј ским 
тех ни ка ма за ме ре ње раз ли чи тих про те и на, нај че шће у узор ци ма 
пе ри фер не кр ви (се рум, пла зма, уоб ли че ни еле мен ти) и ре ђе, дру-
гих екс тра це лу лар них теч но сти. Основ ни циљ уже спе ци ја ли за ци-
је из Ла бо ра то риј ских тех ни ка за из у ча ва ње про те и на је да спе-
ци ја ли ста кли нич ке би о хе ми је стек не до дат на ме то до ло шка зна ња 
за рад у из у ча ва њу струк ту ре и функ ци је про те и на по ре клом из 
ових узо ра ка, као и из узо ра ка тки ва за хва ће них обо ље њем, ка да 
је то по треб но у ци љу по ста вља ња ди јаг но зе. Ана ли за из ме ње ног 
про фи ла екс пре си је про те и на код бо ле сни ка тре ба да пру жи дра-
го це ну по моћ кли ни ча ру у по ста вља њу ди јаг но зе и пра ће њу на-
пре до ва ња обо ље ња.

СА ДР ЖАЈ: На те о риј ској на ста ви би се из у ча ва ла: про те о-
ми ка и њен зна чај у ме ди цин ским на у ка ма, раз ли чи те тех ни ке за 
изо ла ци ју и из у ча ва ње про те и на (тех ни ке ди ја ли зе, та ло же ња и 
хро ма то граф ске ме то де, јо но и зме њи вач ка хро ма то гра фи ја, хро-
ма то фо ку си ра ње, гел фил тра ци ја, афи ни тет на хро ма то гра фи ја), 
изо ла ци ја и ка рак те ри за ци ја про те и на ме то дом елек тро фо ре-
зе (прин ци пи елек тро фо ре зе, на тив на, СДС и дво ди мен зи о нал на 
елек то фо ре за) и иден ти фи ка ци ја про те и на ме то дом иму но е се ја и 
иму но бло та. Прак тич на на ста ва об у хва та: при пре му узо ра ка тки-
ва за иден ти фи ка ци ју и кван ти та тив но од ре ђи ва ње про те и на (хо-
мо ге ни за ци ја узо ра ка тки ва, цен три фу ги ра ње, се па ра ци ја је дар не, 
ми кро зо мал не фрак ци је и ци то со ла, се па ра ци ја уоб ли че них еле-
ме на та кр ви), кван ти та тив но од ре ђи ва ње не пре чи шће них про те и-
на, тех ни ке за изо ла ци ју и пре чи шћа ва ње про те и на (афи ни тет на 
хро ма то гра фи ја), изо ла ци ја и ка рак те ри за ци ја про те и на ме то дом 
елек тро фо ре зе (СДС елек тро фо ре за) и иден ти фи ка ци ју про те и-
на ме то дом иму но е се ја и иму но бло та (вла жни елек тро тран сфер 
про те и на са ге ла на ни тро це лу ло зну мем бра ну, де тек ци ја про те-
и на по мо ћу спе ци фич них ан ти те ла, ра ди о граф ска де тек ци ја ме-
ста спе ци фич ног ве зи ва ња са хе ми лу ми ни сцент ним суп стра том и 
ден зи то ме триј ска ана ли за ин тен зи те та пре бо је но сти иму но бло та). 

ИС ХОД: Зна ње сте че но у то ку на ста ве ове уже спе ци ја ли-
за ци је омо гу ћи ће спе ци ја ли сти ла бо ра то риј ских тех ни ка за из-
у ча ва ње про те и на да: од ре ди вр сту бо ле снич ког ма те ри ја ла за 
иден ти фи ка ци ју и кван ти фи ка ци ју од ре ђе ног про те и на; од ре ди 
од го ва ра ју ћи ме то до ло шки при ступ за ка рак те ри за ци ју спе ци фич-
них про те и на; са мо стал но из ве де од го ва ра ју ће иза бра не тех ни ке, 
ева лу и ра ана ли тич ке ре зул та те и да ин тер пре ти ра па то ге нет ске 
ме ха ни зме раз ли чи тих обо ље ња на ста лих на ни воу по ре ме ћа ја 
про те о ма.

ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ: Про грам уже спе ци ја ли за ци је Ла-
бо ра то риј ске тех ни ке за из у ча ва ње про те и на тра је јед ну школ-
ску го ди ну. У окви ру овог про гра ма на ста ва ће би ти ре а ли зо ва на 
у об ли ку те о риј ске на ста ве, прак тич не на ста ве, из ра де и пи са ња 
спе ци ја ли стич ког ра да. Прак тич на на ста ва ће се ре а ли зо ва ти кроз 
оба ве зни стаж у ла бо ра то ри ја ма ре фе рент них уста но ва, а об у хва-
ти ће оспо со бља ва ње кан ди да та за са мо стал но из во ђе ње на ве де-
них би о хе миј ских и иму но ло шких ла бо ра то риј ских тех ни ка.

12. Мо ле ку лар но би о ло шка и иму но хе миј ска ди јаг но сти ка 
(12 ме се ци)

ЦИЉ: Сти ца ње те о риј ског и прак тич ног зна ња из мо ле ку-
лар не ме ди ци не и ана ли за ко је се за сни ва ју на иму но ло шким ре ак-
ци ја ма (ан ти ген-ан ти те ло ре ак ци је) као и ана ли зе ге не тич ког ма-
те ри ја ла са мо гућ но шћу при ме не сте че ног зна ња у би о хе миј ским 
ла бо ра то ри ја ма раз ли чи тих здрав стве них уста но ва, об зи ром да 
да нас по сто ји по тре ба за из во ђе њем ових ви со ко спе ци ја ли зо ва-
них тех ни ка за по тре бе ди јаг но сти ке раз ли чи те ху ма не па то ло ги је 
као и пра ће ња од го ва ра ју ће те ра пи је. По ред то га, ве ли ка па жња 
ће се по кло ни ти оспо со бља ва њу кан ди да та за пра вил но ту ма че ње 
до би је ног ре зул та та по што је ин тер пре та ци ја до би је них ре зул та-
та кључ ни за да так суб спе ци ја ли ста ле ка ра спе ци ја ли ста кли нич ке 
би о хе ми је.

СА ДР ЖАЈ: Про грам ове уже спе ци ја ли за ци је об у хва та те о-
рет ска зна ња из иму но ло ги је (уро ђе ни и сте че ни иму ни тет, ху мо-
рал ни и ће лиј ски иму ни тет, ре ак ци је пре о се тљи вост, ауто и му ност, 
он ко ло шка иму но ло ги ја, тран сплан та ци о на иму но ло ги ја, иму но-
де фи ци јен ци је), иму но хе ми је (ан ти ге ни, ан ти те ла, кри о гло бу ли-
ни, ком пле мент, глав ни хи сто ком па ти бил ни ком плекс, Т ће лиј ски 



ре цеп тор, ци то ки ни) и прак тич на зна ња ко ја под ра зу ме ва ју оспо-
со бља ва ње кан ди да та за из во ђе ње од го ва ра ју ћих иму но ло шких 
тех ни ка (Не фе ло ме три ја  – од ре ђи ва ње кон цен тра ци је иму но гло-
бу ли на, од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ком по нен ти ком пле мен та; ра-
ди јал на иму но ди фу зи ја  – иму но ди фу зи ја, иму но е лек тро фо ре за, 
ра ди о и му но е се; од ре ђи ва ње имун ских ком плек са, од ре ђи ва ње 
кон цен тра ци је кри о гло бу ли на, ELI SA тест; Ко жне про бе ка сне 
пре о се тљи во сти, раз два ја ње лим фо ци та на гу стин ском гра ди јен-
ту, ди рект на и ин ди рект на иму но флу о ре сцен ци ја  – флу о ре сцент ни 
ми кро скоп и FACS -ана ли за; ак ти ва ци ја лим фо ци та ми то ге ни ма, 
ин ви тро де тек ци ја ци то ки на, ис пи ти ва ње функ ци је не у тро фи ла и 
акро фа га; Од ре ђи ва ње крв них гру па, Co ombs-ов тест, од ре ђи ва ње 
ин хи би то ра фак то ра ко а гу ла ци је; Ко жне про бе ра не пре о се тљи во-
сти, де тек ци ја спе ци фич них IgE ин ви тро; Од ре ђи ва ње АNА, од-
ре ђи ва ње ан ти-DNK ан ти те ла, од ре ђи ва ње RF, од ре ђи ва ње ор ган 
спе ци фич них ан ти те ла, иму но хи сто ло ги ја бу бре га и ко же; Утвр-
ђи ва ње мо но клон ских га ма па ти ја, иму но ди јаг но сти ка мо но ну кле-
ар них и лим фних нео пла зми, де тек ци ја ту мор ских мар ке ра, HLA 
ти пи за ци ја) и мо ле ку лар но би о ло шких тех ни ка (изо ло ва ње ДНК 
са FTA кар ти ца, изо ло ва ње DNK he lex-oм, изо ло ва ње ДНК ор ган-
ском (PCI) ме то дом, изо ло ва ње ДНК по мо ћу ха ло троп них со ли, 
изо ло ва ње ДНК по мо ћу па ра маг нет них че сти ца, изо ло ва ње ДНК 
из раз ли чи тих би о ло шких узо ра ка; Хи бри ди за циј ске тех ни ке  – хе-
ми лу ми ни сцент не и хро мо ге не; Real Ti me PCR. Ди зај ни ра ње PCR 
прај ме ра, мо но плекс ам пли фи ка ци ја, мул ти плекс ам пли фи ка ци ја, 
алел спе ци фич на ам пли фи ка ци ја; ка пи лар на елек тро фо ре за, ага-
ро зна и PA GE елек тро фо ре за, се квен ци ра ње ге но ма, тех ни ке скри-
нин га на му та ци је). 

ИС ХОД: Кан ди дат би по по ло же ној ужој спе ци ја ли за ци ји 
мо ле ку лар но би о ло шка и иму но хе миј ска ди јаг но сти ка тре ба ло да 
од го во ри по тре ба ма са вре ме не ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке. Са-
вла да ва њем овог про гра ма, кан ди дат тре ба да бу де оспо со бљен за: 
по ста вља ње ин ди ка ци ја за од ре ђе не ла бо ра то риј ске про це ду ре, 
при ме ну од го ва ра ју ћих тех ни ка и прин ци па, са мо стал но из во ђе-
ње на ве де них тех ни ка, ева лу а ци ју ана ли тич ких ре зул та та, ак тив но 
уче шће у кли нич ким ти мо ви ма, пра ће ње на уч них то ко ва и при ме-
ну на уч них са зна ња.

ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ: Про грам уже спе ци ја ли за ци је  – мо-
ле ку лар но би о ло шка и иму но хе миј ска ди јаг но сти ка тра је јед ну 
школ ску го ди ну. У окви ру овог про гра ма на ста ва ће се ре а ли зо ва-
ти кроз пре да ва ња, се ми нар ску на ста ву и прак тич ну на ста ву. Пре-
да ва ња ће об у хва ти ти ода бра на по гла вља иму но ло ги је, иму но хе-
ми је и мо ле ку лар не ге не ти ке. Се ми нар ска на ста ва ће об у хва ти ти 
ин тер ак тив ну на ста ву ко ја за циљ има те о риј ску еду ка ци ју кан-
ди да та о тех ни ка ма ко је ће при ме њи ва ти у прак тич ном ра ду као 
што су: тех ни ке ис пи ти ва ња ху мо рал них и це лу лар них ком по нен-
ти имун ског од го во ра, иму но хе ма то ло шке тех ни ке, тех ни ке ис пи-
ти ва ња алер гиј ских бо ле сти, тех ни ке ис пи ти ва ња ауто и мун ских 
бо ле сти, спе ци фич не тех ни ке у ту мор ској иму но ло ги ји, прин ци-
пи изо ла ци је и пре чи шћа ва ња ну кле ин ских ки се ли на, прин ци пи 
кван ти фи ка ци је ну кле ин ских ки се ли на, прин ци пи ам пли фи ка ци је 
ну кле ин ских ки се ли на, прин ци пи ана ли зе ам пли фи ко ва них про-
ду ка та ну кле ин ских ки се ли на. Прак тич на на ста ва ће се ре а ли зо-
ва ти кроз оба ве зни стаж у ла бо ра то ри ја ма ре фе рент них уста но ва 
а об у хва ти ће оспо со бља ва ње кан ди да та за са мо стал но из во ђе ње 
на ве де них мо ле ку лар но би о ло шких и иму но хе миј ских тех ни ка. 

13. Кли нич коби о хе миј ска ре у ма то ло ги ја 
(12 ме се ци)

ЦИЉ: Сти ца ње те о риј ског и прак тич ног зна ња за по тре бе 
из во ђе ња и ту ма че ња би о хе миј ских и иму но ло шких ана ли за код 
за па љен ских, ме та бо лич ких и де ге не ра тив них ре у ма тич них бо-
ле сти. По след њих го ди на ин ци ден ца ре у ма тич них бо ле сти је у 
стал ном по ра сту, што је узро ко ва но ста ре њем оп ште по пу ла ци-
је и са вре ме ним на чи ном жи во та (не пра вил на ис хра на, сма ње на 
по кре тљи вост, из ла га ње фак то ри ма ри зи ка за ис по ља ва ње нај че-
шћих бо ле сти као што су осте о по ро за, осте о ар тро за и ре у ма то ид-
ни ар три тис). Исто вре ме но се раз ви ја ју но ве ла бо ра то риј ске ди-
јаг но стич ке ме то де и уво де но ви па ра ме три. Ове ме то де су че сто 
ску пе и ко ри сте се не ра ци о нал но. Аде кват на еду ка ци ја ка дра у 
кли нич ко-би о хе миј ским ла бо ра то ри ја ма би омо гу ћи ла пра ви лан и 
ра ци о на лан из бор ана ли за и ту ма че ње до би је них ре зул та та.

СА ДР ЖАЈ: По ха ђа њем ове уже спе ци ја ли за ци је кан ди да ти 
ће сте ћи зна ња о струк ту ри и функ ци ји ко шта ног и хр ска ви ча вог 
тки ва (ма трикс и ће лиј ске ком по нен те), ре гу ла ци ји кон цен тра ци је 
кал ци ју ма и фос фо ра укљу чу ју ћи уло гу PTH и ви та ми на D, узро-
ке хи по – и хи пер кал це ми је, хи по – и хи пер фос фа те ми је, хи по – и 
хи пер маг не зе ми је, кли нич ко-би о хе миј ским ка рак те ри сти ка ма по-
је ди них бо ле сти ске лет ног си сте ма (осте о по ро за, осте о ма ла ци ја, 
Pa get-ова бо лест ко сти ју, ре нал на осте о ди стро фи ја, хи пер па ра-
ти ре о и ди зам, хи по па ра ти ре о и ди зам, осте о ар тро за, ре у ма то ид ни 
ар три тис, гихт, спон ди ло ар три ти си, си стем ске бо ле сти ве зив ног 
тки ва, ан ти фос фо ли пид ни син дром, ва ску ли ти сни син дро ми и 
дру ге уро ђе не и сте че на не ре у ма тич не бо ле сти ко је се мо гу од ра-
зи ти на ко шта ни си стем). По ред са гле да ва ња зна ча ја спе ци фич них 
би о хе миј ских ана ли за за по је ди на ре у ма то ло шка обо ље ња, кан ди-
да ти ће би ти упо зна ти са зна ча јем и ин тер пре та ци јом оп штих па-
ра ме та ра ко ји ка рак те ри шу за па љен ски син дром (про те и ни акут не 
фа зе и дру ги). Кан ди дат ће усво ји ти прак тич на зна ња о узи ма њу и 
при пре ми узо ра ка по је ди них те ле сних теч но сти (крв, урин, си но-
ви јал на теч ност, пле у рал на и пе ри кард на теч ност, асци тес) за би о-
хе миј ске ана ли зе. Кан ди дат ће овла да ти прин ци пи ма и тех ни ка ма 
од ре ђи ва ња укуп ног и сло бод ног кал ци ју ма, фос фа та, маг не зи ју-
ма, PTH, ви та ми на Д, кал ци то ни на, PTH-rp, мар ке ра ре сорп ци је 
ко шта ног тки ва (Н-те ло пеп тид  – NTx, C-te lo pep tid-CTx, пи ри ди-
но ли ни, тар та рат ре зи стент на ки се ла фос фа та за), мар ке ра ко шта-
не син те зе (осте о кал цин, ко шта на ал кал на фос фа та за, про ко ла ген-
ски пеп ти ди  – PINP и PICP), Пред мет еду ка ци је би ће и прин ци пи 
и тех ни ке од ре ђи ва ња ре у ма то ид ног фак то ра, ан ти ну кле ар них ан-
ти те ла (АНА), екс трак ти бил них ну кле ар них ан ти те ла (an ti Ro, ан-
ти LA, ан ти SM, ан ти Scl70, ан ти Јо1, ан ти U1PNP), ан ти DS DNA, 
cAN CA, pAN CA, ан ти кар ди о ли пин ских ан ти те ла, кри о гло бу ли на, 
имун ских ком плек са, ком по нен ти ко мле мен та, иму но гло бу ли на. 
По се бан ак це нат ће би ти на ин тер пре та ци ји до би је них ре зул та та. 

ИС ХОД: Кан ди дат ће по за вр ше ној ужој спе ци ја ли за ци ји из 
кли нич ко-би о хе миј ске ре у ма то ло ги је би ти оспо со бљен за пре по-
зна ва ње ин ди ка ци ја и из во ђе ње по је ди них ана ли за, њи хо во пра-
вил но ту ма че ње и ак тив но уче шће у кли нич кој ди јаг но сти ци и 
про це њи ва њу ефе ка та те ра пи је ре у ма тич них обо ље ња. 

ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ: На ста ва ће се ре а ли зо ва ти кроз пре-
да ва ња, се ми нар ску на ста ву, ра ди о ни це и прак тич ну на ста ву. 

14. Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка у он ко ло ги ји 
(12 ме се ци)

ЦИЉ: Основ ни циљ уже спе ци ја ли за ци је из Ла бо ра то риј-
ске ди јаг но сти ке у он ко ло ги ји је да спе ци ја ли ста кли нич ке би о-
хе ми је стек не до дат на зна ња нео п ход на за по ста вља ње ди јаг но зе, 
про це ну прог но зе и пра ће ње ефе ка та те ра пи је раз ли чи тих вр ста 
кар ци но ма, као и па ра не о пла стич ких и фа ми ли јар них ен до кри них 
син дро ма.

СА ДР ЖАЈ: На те о риј ској на ста ви се из у ча ва ју кри те ри ју ми 
за при ме ну ту мор ских мар ке ра у по ста вља њу ди јаг но зе од ре ђе них 
кар ци но ма (сен зи тив ност, спе ци фич ност, пре ци зност, тач ност) 
као и од го ва ра ју ће би о ста ти стич ке ме то де за утвр ђи ва ње њи хо-
вог ква ли те та („Re ce i ver ope ra ting cur ve” ана ли за). По ред то га, де-
таљ но се из у ча ва ју по зна ти ту мор ски мар ке ри кар ци но ма гла ве и 
вра та, кар ци но ма плу ћа, кар ци но ма га стро ин те сти нал ног трак та 
(јед ња ка, же лу ца, је тре, жуч не ке се, пан кре а са и де бе лог цре ва), 
кар ци но ма уро ге ни тал ног трак та (кар ци ном бу бре жног па рен хи-
ма, мо краћ не бе ши ке и нео пла зме про ста те), кар ци ном јај ни ка, 
кар ци ном дој ке и ту мо ри ко сти ју и ме ких тки ва. Ужи спе ци ја ли-
зан ти би се упо зна ли и са са вре ме ним ана ли тич ким ме то да ма за 
од ре ђи ва ње ту мор ских би о мар ке ра (flu o re scen ce in si tu hi bri di za tion 
(FISH), ма се на спек тро ме три ја у ком би на ци ји са га сном хро ма то-
гра фи јом (МSCG, „mic ro ar ra us”). По себ на па жња би се по све ти ла 
ин тер пре та ци ји ла бо ра то риј ских на ла за у све тлу ре зул та та фи зи-
кал ног на ла за и ими џинг ана ли за. По ред де таљ не ана ли зе ме то до-
ло ги је за од ре ђи ва ње по сто је ћих мар ке ра, суп спе ци ја ли зан ти би 
се упо зна ли и са нај но ви јим ге нет ским мар ке ри ма ко ји су од ко ри-
сти у по ста вља њу ди јаг но зе кар ци но ма. У окви ру ове уже спе ци ја-
ли за ци је по себ но би се ана ли зи рао при ступ за утвр ђи ва ње па ра не-
о пла стич них син дро ма (ек то пич на се кре ци ја хор мо на, Ку шин го ва 
бо лест, хи пер кал це ми ја и хи по гли ке ми ја), при су ства кар ци но ид-
них ту мо ра и мул ти плих ен до кри них нео пла зи ја. Па жња би би ла 
по све ће на и из у ча ва њу би о хе миј ских по ка за те ља ка хек си је, као 



не спе ци фич ног син дро ма у кар ци но ми ма. Прак тич на на ста ва ће 
об у хва та ти од ре ђи ва ње ту мор ских мар ке ра раз ли чи тим ана ли тич-
ким тех ни ка ма, ко је укљу чу ју ен зим ске есе је, иму но е се је и дру ге 
ана ли тич ке тех ни ке (хро ма то гра фи ја, еле кро то фо ре за). По себ на 
па жња ће би ти усме ре на на иму но хи сто хе миј ске ме то де за утвр-
ђи ва ње при су ства ту мор ских би о мар ке ра у узор ци ма тки ва или 
ме то де иму но е се ја у екс трак ти ма тки ва (ма трик сне ме та ло про те и-
на зе, ка теп си ни, ре гу ла тор ни и из вр шни мо ле ку ли апоп то зе, он ко-
фе тал ни про те и ни, ци то ке ра ти ни). 

ИС ХОД: Зна ње сте че но у то ку на ста ве ове уже спе ци ја ли-
за ци је омо гу ћи ће спе ци ја ли сти ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке у 
он ко ло ги ји да иза бе ре и из ве де спе ци фич не ла бо ра то риј ске про-
це ду ре ко је се ко ри сте у скри нин гу, по ста вља њу ди јаг но зе, ева-
лу а ци ји прог но зе и утвр ђи ва њу по нов не по ја ве раз ли чи тих вр ста 
кар ци но ма, као и пра ће њу ефи ка сно сти при ме ње не ан ти ту мор ске 
те ра пи је. Ана ли за ре зул та та од ре ђи ва ња ту мор ског мар ке ра тре ба 
да пру жи дра го це ну по моћ кли ни ча ру у по ста вља њу ди јаг но зе и 
пра ће њу на пре до ва ња обо ље ња.

ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ: Про грам уже спе ци ја ли за ци је Ла бо-
ра то риј ска ди јаг но сти ка у он ко ло ги ји тра је јед ну школ ску го ди ну. 
У окви ру овог про гра ма на ста ва ће би ти ре а ли зо ва на у об ли ку те-
о риј ске на ста ве, прак тич не на ста ве, из ра де и пи са ња суп спе ци ја-
ли стич ког ра да. Прак тич на на ста ва ће се ре а ли зо ва ти кроз оба ве-
зни стаж у ла бо ра то ри ја ма ре фе рент них уста но ва, а об у хва ти ће 
оспо со бља ва ње кан ди да та за са мо стал но из во ђе ње на ве де них би-
о хе миј ских и иму но ло шких ла бо ра то риј ских тех ни ка.

15. Ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја 
(12 ме се ци)

ЦИЉ: Уна пре ђе ње те о риј ског и прак тич ног зна ња за по тре-
бе из во ђе ња и ту ма че ња би о хе миј ских, иму но хе миј ских и функ ци-
о нал них ана ли за ен до кри но ло шких обо ље ња. 

СА ДР ЖАЈ: По ха ђа њем ове уже спе ци ја ли за ци је кан ди да ти 
ће сте ћи зна ња о ана том ским, хи сто ло шким и фи зи о ло шким ка-
рак те ри сти ка ма ен до кри ног си сте ма, ауто и му ним ен до кри ним 
обо ље њи ма (ауто и му ни аспект обо ље ња ти ро и дее, ауто и му ни 
аспект тип И ди ја бе те са, по ли глан ду лар ни ауто и му ни син дром I 
и II), ла бо ра то риј ском ис пи ти ва њу хи по та ла му са и хи по фи зе (ис-
пи ти ва ње ACTH, хор мо на ра ста, про лак ти на, TSH, LH и ФСХ; 
ис пи ти ва ње хи по та ла мо-хи по фи зне функ ци је), ла бо ра то риј ском 
ис пи ти ва њу ти ро ид не жле зде, ла бо ра то риј ском ис пи ти ва њу гли-
ко кор ти ко и да, адре нал них ан дро ге на и ср жи над бу бре га, ла бо ра-
то риј ском ис пи ти ва њу те сти ку лар не функ ци је, ла бо ра то риј ском 
ис пи ти ва њу функ ци је ова ри ју ма, ла бо ра то риј ској ен до кри но ло-
ги ји у труд но ћи, ла бо ра то риј ском ис пи ти ва њу хор мо на пан кре а са 
и ди ја бе тес ме ли ту са, ла бо ра то риј ској ен до кри но ло ги ји у ге ри ја-
три ји, ла бо ра то риј ској ди јаг но сти ци ур гент них ста ња у ен до кри-
но ло ги ји и ла бо ра то риј ској ди јаг но сти ци код ма лиг них обо ље ња 
ен до кри ног си сте ма. По ред са гле да ва ња зна ча ја спе ци фич них би-
о хе миј ских ана ли за за по је ди на ен до кри но ло шка обо ље ња, кан ди-
дат ће усво ји ти прак тич на зна ња о узи ма њу и при пре ми узо ра ка 
по је ди них те ле сних теч но сти за би о хе миј ске ана ли зе. По се бан ак-
це нат ће би ти на ин тер пре та ци ји до би је них ре зул та та. 

ИС ХОД: Кан ди дат ће по за вр ше ној ужој спе ци ја ли за ци ји из 
ла бо ра то риј ске ен до кри но ло ги је би ти оспо со бљен за пре по зна ва-
ње ин ди ка ци ја и из во ђе ње по је ди них ана ли за, њи хо во пра вил но 
ту ма че ње и ак тив но уче шће у кли нич кој ди јаг но сти ци и про це њи-
ва њу ефе ка та те ра пи је ен до кри но ло шких обо ље ња. 

ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ: На ста ва ће се ре а ли зо ва ти кроз пре-
да ва ња, се ми нар ску на ста ву, ра ди о ни це и прак тич ну на ста ву. 

16. Про фе си о нал на ток си ко ло ги ја 
(12 ме се ци)

Зна чај на екс пан зи ја хе миј ске ин ду стри је и про из вод ња ви ше 
хи ља да то на ра зних отро ва из ме ни ла је про фе си о нал не ри зи ке и 
ство ри ла но ве усло ве ра да. Исто вре ме но раз вој ме ди ци не омо гу-
ћио је бо ље по зна ва ње ме ха ни за ма оште ће ња по је ди ним хе миј-
ским нок са ма и та ко ство рио усло ве за успе шни ју пре вен ци ју и 
ле че ње тих оште ће ња. Циљ уже спе ци ја ли за ци је је да при пре ми 
струч ни ка дар ко ји ће мо ћи да аде кват но од го во ри но вим зах те ви-
ма на ста лим раз во јем хе миј ске ин ду стри је.

На ста ва би би ла по де ље на у че ти ри сег мен та:
1. Про це на екс по зи ци је хе миј ским штет но сти ма у рад ној и 

жи вот ној сре ди ни у окви ру ко је би се кан ди да ти упо зна ли са раз-
ли чи тим стра те ги ја ма ам би јен тал ног мо ни то рин га. Кроз те рен ски 
рад, пре да ва ња и се ми нар по ла зни ци би сте кли ве шти ну ту ма че ња 
ре зул та та ам би јен тал ног мо ни то рин га хе миј ских штет но сти.

2. Би о ло шки мо ни то ринг  – То ком овог де ла спе ци ја ли за ци је 
ко ји би се до ми нант но од ви јао у ток си ко ло шкој ла бо ра то ри ји, по-
ла зни ци би се упо зна ли са кон цеп том би о ло шког мо ни то рин га, би-
о ло шким мар ке ри ма ефе ка та и би о ло шким мар ке ри ма екс по зи ци-
је. Кроз ла бо ра то риј ски рад, пре да ва ња и се ми нар то ком овог де ла 
еду ка ци је по ла зни ци би сте кли ве шти не: узи ма ња узо ра ка за ток-
си ко ло шке ана ли зе, ту ма че ње ре зул та та ток си ко ло шких ана ли за.

3. Пре вен ци ја и ди јаг но сти ка оште ће ња здра вља иза зва них 
хе миј ским штет но сти ма  – у окви ру овог де ла еду ка ци је по ла зни ци 
би се упо зна ли са: мо гућ но сти ма пре вен ци је оште ће ња здра вља 
иза зва них хе миј ским штет но сти ма, са вре ме ним мо гућ но сти ма 
за ра ну ди јаг но сти ку хро нич них оште ће ња иза зва них хе миј ским 
штет но сти ма, ма лиг ним обо ље њи ма иза зва ним хе миј ским штет-
но сти ма, те ра пи јом оште ће ња здра вља иза зва них хе миј ским штет-
но сти ма и оце ном рад не спо соб но сти. Кроз рад на кли нич ком оде-
ље њу, те рен ски рад, пре да ва ња и се ми нар ски рад по ла зни ци би 
сте кли ве шти не узи ма ња анам не стич ких по да та ка о из ло же но сти 
хе миј ским штет но сти ма, ра не ди јаг но сти ке хро нич них оште ће-
ња здра вља иза зва них хе миј ским штет но сти ма, утвр ђи ва ња про-
фе си о нал них бо ле сти иза зва них про фе си о нал ним штет но сти ма, 
те ра пи је оште ће ња здра вља иза зва них хе миј ским штет но сти ма и 
оце не рад не спо соб но сти код осо ба из ло же них хе миј ским штет-
но сти ма.

4. Из ра да ра да уже спе ци ја ли за ци је  – то ком овог де ла еду ка-
ци је по ла зни ци би се упо зна ли са са вре ме ним из во ри ма по да та-
ка о хе миј ским штет но сти ма, на пред ним ста ти стич ким ме то да ма 
и ме то до ло ги јом би о ме ди цин ских ис тра жи ва ња. Кроз пре да ва ња, 
ве жбе и из ра ду ра да уже спе ци ја ли за ци је по ла зни ци би сте кли ве-
шти ну ко ри шће ња са вре ме них ста ти стич ких ме то да, ко ри шће ња 
ба за по да та ка о хе миј ским штет но сти ма и при пре ме би о ме ди цин-
ских пу бли ка ци ја и из ве шта ја.

17. Кли нич ка ток си ко ло ги ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке ток си ко ло ги је је 
оспо со бља ва ње ка дро ва за уже спе ци ја ли зо ва не по сло ве у обла-
сти кли нич ке ток си ко ло ги је, где ни во ве шти на и зна ња пред ста-
вља зна чај ну над град њу у од но су на зна ња сте че на то ком основ не 
спе ци ја ли за ци је из ин тер не ме ди ци не, пе ди ја три је, ин фек то ло ги-
је, фар ма ко ло ги је, не у ро ло ги је, пси хи ја три је, не у роп си хи ја три је, 
кли нич ке фи зи о ло ги је или ме ди ци не ра да.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке ток си ко ло ги је тра је два се-
ме стра.

На кон за вр ше не уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке ток си ко ло-
ги је сти че се ака дем ски сте пен и струч ни на зив суп спе ци ја ли сте 
 – кли нич ког ток си ко ло га, уз на зив основ не спе ци ја ли за ци је (ин-
тер ни ста-кли нич ки ток си ко лог).

На ста ву ор га ни зу је и спро во ди Кли ни ка за ур гент ну и кли-
нич ку ток си ко ло ги ју Вој но ме ди цин ске ака де ми је, из чи јег са ста ва 
се име ну је мен тор.

НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

Вре ме ефек тив ног тра ја ња у ча со ви ма и ре до след из во ђе ња 
на ста ве по се ме стри ма.
На став ни пред ме ти укуп но 

ча со ва 
Се ме стар

КЛИ НИЧ КА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА  – оп шти део  – 90 I
КЛИ НИЧ КА ФАР МА КО ЛО ГИ ЈА 32  
СУД СКА МЕ ДИ ЦИН СКА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА 20  
ТОК СИ КО ЛО ШКА ХЕ МИ ЈА 46  
КЛИ НИЧ КА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА  – спе ци јал ни део  – 180 II
ИН ДУ СТРИЈ СКА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА 32  
ВОЈ НА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА 45  
ЕКО ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА 5  



НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ

Обим зна ња и ве шти на
 – Оп шти део  –

Ток си ко ло ги ја: де фи ни ци ја, пред мет, по де ла; екс пе ри мен тал-
на, про фи лак тич ка, кли нич ка ток си ко ло ги ја; еко ло шка, ин ду стриј-
ска, фо рен зич на, вој на, ве те ри нар ска ток си ко ло ги ја и дру ги об ли-
ци спе ци јал не ток си ко ло ги је.

Кли нич ка ток си ко ло ги ја: пред мет, за да ци, ме то ди. Про бле ми 
са вре ме не кли нич ке ток си ко ло ги је и прав ци раз во ја. Ор га ни за ци ја 
ток си ко ло шке слу жбе у све ту и код нас.

Епи де ми о ло ги ја тро ва ња: уче ста лост акут них и хро нич них 
тро ва ња, тен ден ци је у кре та њу уче ста ло сти; аген си, ти по ви и вр-
сте тро ва ња; смрт ност од тро ва ња.

Ток сич но деј ство  – ток си ко ки не ти ка и ток си ко ди на ми ка 
отро ва. По јам отро ва, ток сич ност, до зе, по ре кло и при ро да отро-
ва. Фа за екс по зи ци је ток сич ној суп стан ци, пу те ви кон та ми на ци је, 
про ди ра ње отро ва у ор га ни зам.

Ток си ко ки нет ска фа за: ди стри бу ци ја ток сич них суп стан ци 
у ор га ни зму, хи дро фил не и ли по фил не суп стан це, ве зи ва ње за 
про те и не, хе ли ра ју ћа сред ства, па сив ни тран спорт, ак тив ни тран-
спорт.

Би о тран сфор ма ци ја: ре ак ци је раз ла га ња, хи дро ли за, ок си да-
ци ја, ре дук ци ја; ре ак ци је ко њу га ци је са глу ку рон ском ки се ли ном, 
гли ци ном, сул фа ти ма; ме ти ла ци ја, аце ти ла ци ја, хе ли ра ње; по сле-
ди це би о тран сфор ма ци је.

Вре ме за др жа ва ња ток сич них суп стан ци у ор га ни зму; аку му-
ла ци ја.

Ток си ко ди нам ска фа за: ире вер зи бил на и ре вер зи бил на ин хи-
би ци ја ен зи ма, ле тал на син те за, ве зи ва ње оли го е ле ме на та бит них 
за функ ци ју ен зи ма, ин хи би ци ја тран спор та ки се о ни ка, ства ра ње 
мет хе мо гло би на и сул фхе мо гло би на, хе мо ли тич ко деј ство, деј ство 
на оп ште функ ци је ће ли је, ане сте тич ко, ци то стат ско, му та ге но, 
иму но су пре сив но, кар ци но ге но; ре ак ци је хи пер сен зи би ли за ци је.

Пре вен ци ја тро ва ња; за шти та; еду ка ци ја; еко ло ги ја; Ор га-
ни за ци ја збри ња ва ња акут них и хро нич них тро ва ња. Пр ва по моћ, 
тран спорт, оп ште бол ни це, спе ци ја ли зо ва не ток си ко ло шке уста но-
ве. Ток си ко ло шки ин фор ма тив ни цен три, цен три за кон тро лу тро-
ва ња. Зна чај и уло га ток си ко ло шке ла бо ра то ри је.

По себ но сти збри ња ва ња у хе миј ским ка та стро фа ма. По себ-
но сти збри ња ва ња хро нич них и про фе си о нал них тро ва ња.

Ди јаг но сти ка акут них тро ва ња. Кли нич ка ди јаг но сти ка:
анам не за, окол но сти тро ва ња, кли нич ки зна ци; ла бо ра то риј-

ска ди јаг но сти ка: кли нич ка ла бо ра то ри ја, ток си ко ло шка ла бо ра то-
ри ја, узор ци, ме то де, ин тер пре та ци ја ре зул та та. Па то мор фо ло шка 
и суд ско-ме ди цин ска ди јаг но сти ка, Прин ци пи ле че ња акут них 
тро ва ња. Ам бу лант но и хо спи тал но ле че ње. Симп то мат ска и ети о-
па то ге нет ска те ра пи ја; ан ти до ти; де ток си ка ци ја фор си ра њем при-
род них пу те ва; ис пи ра ње же лу ца, чи шће ње цре ва, фор си ра на ди-
у ре за, те ра пиј ска хи пер вен ти ла ци ја, хи пер ба рич на ок си ге на ци ја. 
Ар те фи ци јал на де ток си ка ци ја, ад сор бен си, пе ри то нел на ди ја ли за, 
хе мо ди ја ли за, хе мо пер фу зи ја, пла зма фе ре за, екс ан гви но тран сфу-
зи ја.

Кли нич ки син дро ми у ток си ко ло ги ји. Ре спи ра тор ни по ре-
ме ћа ји; кар ди о цир ку ла тор ни по ре ме ћа ји; не у роп си хи ја триј ски 
по ре ме ћа ји; по ре ме ћа ји аци до ба зне рав но те же, про ме та во де и 
елек тро ли та; бу бре жни по ре ме ћа ји; је тре ни по ре ме ћа ји; га стро-
ин те сти нал ни по ре ме ћа ји; хе ма то ло шки по ре ме ћа ји, ток сич на 
мет хе мо гло би не ми ја, хе мо ли за; де се ми но ва на ин тра ва ску лар на 
ко а гу ла ци ја; апла зи ја кост не ср жи; оп шти по ре ме ћа ји; иму но ток-
си ко ло ги ја.

Ко ло кви јум

КЛИ НИЧ КА ФАР МА КО ЛО ГИ ЈА

Пој мо ви и тер ми но ло ги ја: лек, отров, ток сич ност, од нос лек 
 – отров. По ре кло ак тив них суп стан ци. Пу те ви уно ше ња ле ко ва у 
ор га ни зам: орал ни, па рен те рал ни, ин ха ла ци јом, рек тал но, ло кал но.

Ки не ти ка ле ка у ор га ни зму: ре сорп ци ја (из ди ге стив ног 
трак та, пре ко плу ћа, кроз ко жу и слу зо ко же, из тки ва, ре сорп ци ја 
отро ва пре ко ра не.

Рас по де ла ле ка у ор га ни зму (у кр ви, тки ви ма, ме ста ве зи-
ва ња ле ка, во лу мен ди стри бу ци је). Тран спорт ле ка кроз те ле сне 

мем бра не (по јам и вр сте мем бра не, тран спорт  – ак тив ни, па сив ни, 
ен до ци то за).

Би о тран сфор ма ци ја: ме ста, ме та бо лич ке ре ак ци је, ре ак ци је 
раз ла га ња, ре ак ци је ко њу га ци је, по сле ди це би о тран сфор ма ци је, 
чи ни о ци ко ји ути чу на ме та бо ли зам ле ка, ути цај ле ко ва на про цес 
би о тран сфор ма ци је.

Из лу чи ва ње ле ка из ор га ни зма. Пу те ви из лу чи ва ња  – бу брег 
(фил тра ци ја, ту бул ска ре ап сорп ци ја, ту бул ска се кре ци ја, по јам 
кли рен са, кон цен тра ци ја и ди лу ци о на спо соб ност бу бре га, за ки-
ше ља ва ње мо кра ће, спе ци фич но сти из лу чи ва ња по је ди них суп-
стан ци).

Из лу чи ва ње ле ко ва пре ко же лу дач но-црев ног трак та, по себ-
но пре ко је тре. Из лу чи ва ње пре ко плу ћа, кроз ко жу.

Ки не ти ка ели ми на ци је ле ка.
Де ло ва ње ле ка на ор га ни зам: при мар но  – се кун дар но, спе-

ци фич ност, се лек тив ност. Глав на и не же ље на деј ства. Ме ха ни зам 
деј ства ле ко ва. Ре цеп то ри, аго ни сти  – ан та го ни сти. Кван ти та тив-
ни аспек ти деј ства ле ка: од нос до зе и ефек та ле ка, кри ва од но са 
до зе и ефек та, ја чи на и ефи ка сност ле ка, ин ди ви ду ал не ва ри ја ци-
је, сред ње до зе, те ра пиј ски ин декс и ши ри на; би о ло шка стан дар-
ди за ци ја ле ко ва.

Чи ни о ци ко ји ути чу на деј ство ле ка; фар ма ко ло шки, би о ло-
шки, ин ди ви ду ал на осе тљи вост, те жи на, уз раст, пол, ути цај бо ле-
сти, пси хич ки фак то ри и пла це бо ефе кат, про ме не деј ства при по-
но вље ном да ва њу, ку му ла ци је ле ка, до зе одр жа ва ња, удар на до за, 
про ме не до зи ра ња, то ле ран ци ја, сте че на пре о се тљи вост.

Уза јам на деј ства ле ко ва; си нер ги зам, ан та го ни зам, не же ље не 
ин тер ак ци је, ади ци ја.

Не же ље на деј ства ле ко ва: ток сич ни ефек ти, не же ље не ре ак-
ци је ген ског по ре кла, алер гиј ске ре ак ци је (сен зи би ли за ци ја, ма ни-
фест на алер гиј ска ре ак ци ја, уче ста лост и спре ча ва ње алер гиј ских 
ре ак ци ја).

За ви сност од ле ко ва: пси хич ка, фи зич ка.
Ко ло кви јум

СУД СКА МЕ ДИ ЦИН СКА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Суд ска ток си ко ло ги ја и суд ско-ме ди цин ска екс пер ти за тро ва-
ња. О тро ва њу уоп ште. Усло ви тро ва ња. Деј ство отро ва на ор га ни-
зам, до ка зи ва ње тро ва ња. Па то ло шко-ана том ски пре глед. По ре кло 
тро ва ња. Суд ско-ме ди цин ска екс пер ти за тро ва ња.

Па то ло шко-ана том ски и хи сто па то ло шки на лаз код тро ва ња. 
Ко ро зив ни отро ви. Ин сек ти ци ди. Те шки ме та ли. Га со ви ти отро ви. 
Угљо во до ни ци и њи хо ви ха ло ге ни де ри ва ти. Кон вул зив ни отро ви. 
Ле ко ви, ка тјон ски де тер џен ти. Ал ко хол  – суд ско-ме ди цин ска екс-
пер ти за

Оп ште ка рак те ри сти ке ал ко хо ла и ал ко хол них пи ћа. Ре сорп-
ци ја ал ко хо ла. Ели ми на ци ја ал ко хо ла. Деј ство ал ко хо ла на ор га-
ни зам. Ди јаг но сти ка ал ко хо ли са но сти код жи вих ли ца. Ен до ге ни 
ал ко хол. Ди јаг но сти ка ал ко хо ли са но сти код ле ше ва. Суд ско-ме ди-
цин ска екс пер ти за ал ко хо ла. Нај че шћи при го во ри на ла зу и ве шта-
че њу. Ле кар ска гре шка пред дру штвом и су дом.

Про фе си о нал не ду жно сти ле ка ра. Ле кар ска ети ка у са вре ме-
ној ме ди ци ни. Ле кар ска гре шка (ја тро ге не бо ле сти, не срећ ни слу-
чај). Све сни ри зик ле ка ра и објек тив ни ри зик па ци јен та. Ви ти ум 
ар тис („Vi ti um ar tis”). Екс пе ри мент у кри вич ном пра ву. Не са ве сно 
ле че ње. Не бла го вре ме но пру жа ње ле кар ске по мо ћи. Не у ка зи ва ње 
ле кар ске по мо ћи. На дри ле кар ство.

ТОК СИ КО ЛО ШКА ХЕ МИ ЈА

Ме сто и уло га ток си ко ло шке хе ми је у кли нич кој ток си ко ло-
ги ји; узи ма ње и сла ње узо ра ка би о ло шког и. дру гог ма те ри ја ла за 
ток си ко ло шко-хе миј ску ана ли зу: са др жај же лу ца, крв, се рум, мо-
кра ћа, сто ли ца, во да, жи вот не на мир ни це, ва здух, хе миј ске ма те-
ри је.

Ин тер пре та ци ја ре зул та та ток си ко ло шко-хе миј ске ана ли зе: 
је ди ни це ме ре, из ра жа ва ње ре зул та та, за ви сност ре зул та та од ме-
то да.

Ана ли тич ка ме то де и тех ни ке ко је се ко ри сте у ток си ко ло-
шко-хе миј ској ана ли зи GC, HPLC, AAS, ICP, TLC, спек тро фо то ме-
три ја, спек тро фо то флу о ро ма три ја, IR спек тро фо то ме три ја, ма се на 
спек тро ме три ја, ен зим ска ме то да. Те о риј ски прин цип по је ди них 
ме то да; осе тљи вост, спе ци фич ност, по у зда ност.



КЛИ НИЧ КА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА 
– спе ци јал ни део –

Тро ва ње пе сти ци ди ма. Ор га но фос фор ни ин сек ти ци ди, исто-
ри ја, нај ва жни је осо би не, ме ха ни зам деј ства, кли нич ка сли ка тро-
ва ња, ди јаг но за, ле че ње симп то мат ско и спе ци фич но ан ди дот ско 
и адју вант но, пре вен ци ја. Ор га но хлор ни ин сек ти ци ди, от кри ће, 
исто ри јат, ме ха ни зам, ток сич но сти, кли нич ке ма ни фе ста ци је, ле-
че ње, са вре ме но гле да ње на ор га но хлор не ин сек ти ци де. Ме тил-
кар ба ма ти. Оста ли ин сек ти ци ди. Ро ден ти ци ди  – штет ни гло да ри, 
вр сте и кла си фи ка ци ја ро ден ти ци да, кли нич ки зна чај по је ди них 
гру па ро ден ти ци да, нео р ган ски ро ден ти ци ди, ор ган ски ро ден ти-
ци ди са акут ним де ло ва њем, са хро нич ним де ло ва њем; ме ха ни-
зам деј ства, кли нич ке ма ни фе ста ци је, ди јаг но за, ле че ње. Оста ли 
пе сти ци ди: ака ри ци ди, фун ги ци ди, фу ми ган ти, де фо ли јан ти, де-
си кан ти, ре пе лен ти. Оста ла сред ства. ко ја се упо тре бља ва ју у по-
љо при вре ди, ми не рал на ђу бри ва. Хер би ци ди: 2, 4-Д, ди пи ри ди ли 
(па ра кват и ди кват), ди ни тро фе но ли и оста ли хер би ци ди. Тро ва-
ња у ин ду стри ји. Ни тро је ди ња ња: ани лин и ње го ви де ри ва ти, ни-
тро бен зен, ТНТ. Угљо во до ни ци: али фат ски (па ра фи ни, оле фи ни, 
аце ти лен, бен зин), аро мат ски (бен зен, ке по зен, сол вент наф та, то-
лу ен, то лу ен ди и зо ци ја нат, наф та лин, ан тра цен, фе но ли, ни тро и 
ами но де ри ва ти бен зе на). Ха ло ге ни де ри ва ти угљо во до ни ка: угљен 
те тра-хло рид, те тра хло ре ти лен, три хло ре ти лен, три хлор ме тан, 
три хло ре тан, те тра хло ре тан, ети лен-хло рид. Тро ва ње ко ро зи ви-
ма: ки се ли не, ба зе. Ал ко хо ли и гли ко ли: ме ти лал ко хол, ети лал ко-
хол, оста ли ал ко хо ли, гли ко ли-ети лен гли кол, ди е ти лен, хек си лен, 
про пи лен гил кол. Ал де хи ди, ке то ни, етри; ди ме тил сул фат, три ор-
то кре зил сул фат, аце тал де хид, па рал де хид, акри лал де хид, аце тон, 
ди ок сан. Уги љен ди сул фид. Га со вит ар се но во до ник, ци ја но во до-
ник, угљен ди ок сид, угљен мо нок сид, сум пор во до ник, сум пор ди-
ок сид, амо ни јак, ни тро зни га со ви, фо зген, хлор. Ме та ли: оло во, 
жи ва, ман ган, кад ми јум, хром, цинк, ба кар, ме та лич на гро зни ца, 
ка лај, ан ти мон, та ли јум, зла то, бе ри ли јум, ни кал, ко балт, се лен, 
ва на ди јум, пла ти на.

Тро ва ње пла стич ним ма са ма  – ви нил хло рид. Оста ли пре па-
ра ти у до ма ћин ству: са пу ни, де тер џен ти, бе ли ла, ко зме тич ка сред-
ства, рас тва ра чи и др.

Отров не гљи ве, оста ле отров не биљ ке, отров не жи во ти ње, 
ин сек ти.

Тро ва ња ле ко ви ма, иму но су пре сив ни и оста ли ле ко ви ко ји 
де лу ју на иму не ме ха ни зме, ан ти ин фек тив на сред ства, ан ти не о-
пла сти ци, ле ко ви у ен до кри но ло ги ји, ле ко ви ко ји де лу ју на бо ле-
сти ме та бо ли зма, ле ко ви ко ји де лу ју на крв и кр во твор не ор га не, 
пси хо фар ма ци, ле ко ви ко ји де лу ју на нер вни си стем, ле ко ви ко ји 
де лу ју на чу ла, ле ко ви за бо ле сти кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ре-
спи ра тор ног си сте ма, ди ге стив ног си сте ма, уро ге ни тал ног си сте-
ма, ле ко ви у труд но ћи, по ро диљ ству, ле ко ви за бо ле сти ко же, за 
бо ле сти ми шић но ко шта ног си сте ма, за ме ни ци кр ви и рас тво ри, 
ан ти до ти и ан та го ни сти, кон траст на и ди јаг но стич ка сред ства.

Ко ло кви јум

ИН ДУ СТРИЈ СКА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Пој мо ви из фи зи о ло ги је ра да, Про фе си о нал не бо ле сти. Про-
фе си о нал на оште ће ња иза зва на хе миј ским аген си ма. Хе миј ски ак-
ци ден ти (ка та стро фе).

Про фе си о нал на обо ље ња (оште ће ња) иза зва на ме та ли ма и 
ме та ло и ди ма (оло во, жи ва, ман ган, кад ми јум, хром, цинк, ба кар 
 – ме та лич на гро зни ца, ка лај, ан ти мон, та ли јум, зла то, бе ри ли јум, 
ни кал, ко балт, се лен, ва на ди јум, пла ти на).

Угљо во до ни ци: али фат ски (па ра фи ни, оле фи ни, аце ти лен, 
наф та (бен зин); аро мат ски (бен зен и хо мо ло ги бен зе на, наф та лин, 
ан тра цен, фе но ли, ни тро и ами но де ри ва ти).

Ха ло ге ни де ри ва ти: три хло ре ти лен, оста ли хлор ни, бром ни 
и дру ги де ри ва ти).

Ал ко хо ли и гли ко ли. Ал ко хо ли: ме тил ни, етил ни ал ко хол, 
оста ли ал ко хо ли. Гли ко ли (ети лен гли кол и оста ли).

Етри, ал де хи ди, естри, ке то ни. Угљен ди сул фид.
Ки се ли не: сум пор на, хло ро во до нич на и др.
Га со ви: ар сен во до ник, ци јан во до ник, уги љен ди ок сид, угљен-

мо нок сид, сум пор во до ник, сум пор ди ок сид, амо ни јак, ни тро зни 
га со ви, фо зген, хлор.

Пла стич не ма се: ви нил хло рид и оста ле.

Пе сти ци ди: ин сек ти ци ди, хер би ци ди, ро ден ти ци ди, оста ли, 
ве штач ка ђу бри ва.

Фи зич ки чи ни о ци (де ком пре си ја, уто пље ње, елек трич на 
стру ја, гром, звук, ви бра ци је).

Не јо ни зу ју ћа зра че ња. Јо ни зу ју ће зра че ње  – ра ди о ток си ко ло-
ги ја.

Хи ги је на ра да, за шти та на ра ду, ме ре ње. Спе ци фич ни про-
бле ми за шти те у хе миј ској ин ду стри ји (син тет ских вла ка на, фар-
ма це ут ска ин ду стри ја, ин ду стри ја бо ја, пе тро хе ми ја, ин ду стри ја 
гу ме, ко же и обу ће, тек стил на ин ду стри ја).

Ко ло кви јум 

ВОЈ НА ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Исто ри ја хе миј ског оруж ја. Зна чај и основ не ка рак те ри сти ке 
хе миј ског оруж ја. Фи зич ке и хе миј ске осо би не бој них отро ва. По-
де ла бој них отро ва.

Фак то ри ко ји ути чу на ефи ка сност при ме не бој них отро ва.
Хе миј ски на пад и гу би ци.
Нер вни бој ни отро ви  – осо би не, ме ха ни зам деј ства, кли нич ка 

сли ка, ле че ње, за шти та.
Пли кав ци. Оп шти бој ни отро ви. Отро ви за при вре ме но оне-

спо со бља ва ње, Удру же не по вре де.
Етап но ле че ње и док три нар ни ста во ви у збри ња ва њу по вре-

ђе них хе миј ским оруж јем.
Де кон та ми на ци ја.
Ра ди ја ци о ни син дром  – ра ди о ток си ко ло ги ја. Б-аген си.

ЕКО ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА

По јам, исто ри ја, зна чај, еко ло шки си сте ми, пер спек ти ве раз-
во ја.

Ме ђу за ви сност спо ља шње сре ди не и чо ве ка, ток си ко ло шки 
зна чај, му та ге ност, кан це ро ге ност. 

Ток си ко ло шки зна чај, за га ђи ва ње ва зду ха. Сум пор ни га со ви, 
угљен мо нок сид, ути цај кли мат ских фак то ра. За га ђи ва ње ва зду ха 
ин ду стриј ског по ре кла.

За га ђи ва ње во де (те шки ме та ли, нафт ни де ри ва ти, пе сти ци-
ди и др).

Еко ток си ко ло шки зна чај хра не (пе сти ци ди, те шки ме та ли, 
ади ти ви, бо је, емул га то ри и др).

Еко ток си ко ло ги ја тла и од нос са дру гим еко си сте ми ма и чо-
ве ком.

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

 – Пла си ра ње га стрич не сон де и из во ђе ње ла ва же же лу ца
 – Га стрич на сук ци ја
 – Из во ђе ње спо ља шње де кон та ми на ци је
 – Узи ма ње и сла ње узо ра ка би о ло шког ма те ри ја ла за ток си-

ко ло шко-хе миј ску ана ли зу
 – Крв
 – Са др жај же лу ца
 – Мо кра ћа
 – Из во ђе ње раз ли чи тих ла бо ра то риј ских ана ли за ко је се ко-

ри сте у ток си ко ло ги ји  –би о хе миј ских, ток си ко ло шко-хе миј ских
 – Од ре ђи ва ње He inz-ових те ла ша ца
 – Од ре ђи ва ње ба зо фил но пунк ти ра них ери тро ци та
 – Од ре ђи ва ње CCHB и MetHb
 – Узи ма ње ар те риј ске кр ви за пре глед
 – Ана ли за га со ва ар те риј ске кр ви и аци до ба зног ста ту са
 – Ди јаг но за, пра ће ње и ко рек ци ја по ре ме ћа ја аци до ба зног и 

елек тро лит ског ста ту са
 – Пунк ци ја ве не и пла си ра ње пе ри фер ног вен ског ка те те ра 
 – Узи ма ње и ин тер пре та ци ја ЕКГ
 – Из во ђе ње и ин тер пре та ци ја функ ци о нал них те сто ва у ток-

си ко ло ги ји
 – Из во ђе ње ме то да де ток си ка ци је: фор си ра не ди у ре зе (ал ко-

хол на, не у трал на, ки се ла)
 – Хе мо ди ја ли за
 – Хе мо пер фур зи ја
 – Пла зма фе ре за
 – Ре спи ра тор на ре а ни ма ци ја:
 – ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја,



 – тра хе о брон хи јал на ин ту ба ци ја,
 – на зо тра хе ал на аспи ра ци ја,
 – ок си ге но те ра пи ја
 – Кар ди о цир ку ла тор на ре а ни ма ци ја,
 – Упо тре ба апа ра та ко ји се ко ри сте у ре а ни ма ци ји:
 – мо ни то ри за пра ће ње ви тал них функ ци ја
 – ре спи ра то ри
 – де фи бри ла то ри
 – Тра хе о то ми ја.

18. Оце њи ва ње рад не спо соб но сти 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је је да при пре ми струч ни ка дар ко-
ји ће мо ћи да аде кват но од го во ри са вре ме ним зах те ви ма за оце ну 
рад не спо соб но сти при про фе си о нал ној ори јен та ци ји, за по шља ва-
њу, ка те го ри са њу ин ва лид них ли ца, об ра ди за ин ва лид ске ко ми си-
је, од ре ђи ва ње здрав стве них усло ва за рад на рад ним ме сти ма са 
по ве ћа ним ри зи ком, као и да аде кват но про це ни по тре бу ду жи не 
при вре ме не спре че но сти за рад услед бо ле сти или по вре де (бо ло-
ва ње). 

I се ме стар 

1. Увод у оце ну рад не спо соб но сти
1.1 Де фи ни ци је и за кон ска ре гу ла ти ва (до ма ћа и стра на)
1.2 Оп шти прин ци пи оце њи ва ња рад не спо соб но сти 
1.3 Етич ка на че ла при оце њи ва њу рад не спо соб но сти 
1.4 Оце њи ва ње рад ног ме ста  – ер го ном ски аспек ти рад не 

спо соб но сти
1.5 Оце њи ва ње рад ног ме ста са аспек та хи ги је не ра да
1.6 Оце њи ва ње рад ног ме ста са аспек та фи зи о ло ги је ра да 
1.7 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти и рад у сме на ма 
2. Оце њи ва ње рад не спо соб но сти здра вих осо ба
2.1 Про фе си о нал на ори јен та ци ја
2.2 Од ре ђи ва ње здрав стве них усло ва на рад ним ме сти ма са 

по ве ћа ним ри зи ком 
2.3 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти при прет ход ним и пе ри о-

дич ним пре гле ди ма 
2.4 Оце њи ва ње спо соб но сти за упра вља ње мо тор ним во зи-

ли ма 
2.5 Оце њи ва ње спо соб но сти за рад у же ле знич ком са о бра ћа ју 
2.6 Оце њи ва ње спо соб но сти за рад у ва зду шном са о бра ћа ју 
2.7 Оце њи ва ње спо соб но сти за рад у во де ном са о бра ћа ју 
2.8 Оце њи ва ње спо соб но сти вој них об ве зни ка за вој ну слу жбу 

II Се ме стар

3.0. Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих
3.1 Оце њи ва ње при вре ме не не спо соб но сти (спре че но сти) за рад
3.2 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од про фе си-

о нал них бо ле сти (про фе си о нал на тро ва ња ме та ли ма, га со ви ма, 
рас тва ра чи ма, пе сти ци ди ма, обо ље ња иза зва на јо ни зу ју ћим и не-
јо ни зу ју ћим зра че њем, бу ком, ви бра ци ја ма и слич но). Оце њи ва ње 
рад не спо соб но сти обо ле лих од про фе си о нал них ре спи ра тор них 
бо ле сти (си ли ко за плу ћа, си ли ко ту бер ку ло за, азбе сто за плу ћа и 
дру гих пне у мо ко ни о за, аст ме, ег зо ге ног алер гиј ског брон хи о ло ал-
ве о ли ти са и би си но зе плу ћа).

3.3 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од бо ле сти у ве-
зи с ра дом

4.0 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од не про фе
си о нал них бо ле сти

4.1 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
кар ди о ва ску лар них обо ље ња 

4.2 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
плућ них бо ле сти 

4.3 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња га стро ин те сти нал ног трак та 

4.4 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња хе па то би ли јар ног си сте ма

4.5 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња бу бре га и мо краћ них пу те ва

4.6 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
бо ле сти кр ви 

4.7 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
ен до кри них обо ље ња и бо ле сти ме та бо ли зма 

4.8 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
не у ро ло шких обо ље ња 

4.9 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
пси хи ја триј ских обо ље ња 

4.10 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти осо ба са нај че шћим обо-
ље њи ма ор га на ви да 

4.11 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња чу ла слу ха и рав но те же 

4.12 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња ло ко мо тор ног си сте ма 

4.13 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
си стем ских бо ле сти ве зив ног тки ва 

4.14 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
ме та бо лич ких бо ле сти згло бо ва 

4.15 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
обо ље ња ко же и пот ко жног тки ва 

4.16 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти обо ле лих од нај че шћих 
ги не ко ло шких обо ље ња 

4.17 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти ли ца са ин ва ли ди те том 
и фак то ри ма оте жа не за по шљи во сти 

4.18 Оце њи ва ње рад не спо соб но сти на зах тев су да при суд-
ско-ме ди цин ском ве шта че њу

19. Ра ди о ло шка за шти та 
(12 ме се ца)

У ви ду 2 се ме стра. Про грам се са сто ји из пре да ва ња и ве жби 
то ком два се ме стра

У пр вом се ме стру се са вла да ва ју ве шти не из обла сти ра ди-
о ток си ко ло ги је, де кон та ми на ци је, за тим де таљ ни ја ана ли за ура на 
и нај ва жни јих ра ди о ну кли да као и њи хо ва при ме на у ме ди ци ни.

Прак тич на на ста ва се оба вља у ла бо ра то ри ја ма за де тек ци ју 
и мо ни то ринг зра че ња у жи вот ној и рад ној око ли ни, у ла бо ра то ри-
ји за га ма спек тро фо то ме три ју, до зи ме три ју (ТЛД).

У дру гом се ме стру се оба вља на ста ва из обла сти би о ло шких 
ефе ка та јо ни зу ју ћег зра че ња на ор га ни зам од но сно на ДНК, хро-
мо зо ме, ути цај на кан це ро ге не зу, за тим акут на ра ди ја ци о на бо-
лест, хро нич на ра ди ја ци о ни син дром и оце на рад не спо соб но сти.

Прак тич на на ста ва се оба вља у сми слу ми кро ско пи ра ња и по-
сма тра ња пе ри фер ног раз ма за кр ви, ка ри о ти па лим фо ци та, хро мо-
зом ских абе ра ци ја, из ра чу на ва ња ре ла тив ног ра ди о би о ло шког ри-
зи ка за кан це ро ге не зу, за тим оба вља ње прет ход них и пе ри о дич них 
пре гле да у ам бу лан та ма уз оце ну рад не спо соб но сти, про фе си о нал ну 
се лек ци ју, ве ри фи ка ци ју и при зна ва ње про фе си о нал них обо ље ња.

20. Фер ти ли тет и сте ри ли тет 
(12 ме се ци)

МО ЛЕ КУ ЛАР НА БИ О ЛО ГИ ЈА ЗА КЛИ НИ ЧА РЕ
(хро мо зо ми, струк ту ра и функ ци ја ДНК, ху ма ни ге ном, 

струк ту ра и функ ци ја ге на, тран скрип ци ја, тран сла ци ја, му та ци је 
и др, кли нич ка апли ка ци ја),

 – РЕ ПРО ДУК ТИВ НА ЕМ БРИ О ЛО ГИ ЈА И ДИ ФЕ РЕН ЦИ-
ЈА ЦИ ЈА ПО ЛА

(ди фе рен ци ја ци ја го на да, ди фе рен ци ја ци ја ге ни тал ног трак-
та, ооге не за, спер ма то ге не за, раз вој не ано ма ли је ге ни тал ног трак-
та у же не),

 – НЕ У РО ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈА
(не у ро хор мо ни, хи по та ла мус, хи по фи за, Gn-RH струк ту ра, 

се кре ци ја, го на до тро пи ни струк ту ра и се кре ци ја, ин тра хи по фи-
зар ни ауто кри ни/па ра кри ни си стем, епи фи за),

 – ХОР МО НИ, БИ О СИН ТЕ ЗА, МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ, И МЕ ХА-
НИ ЗАМ ДЕЈ СТВА

(пе пи тид ни хор мо не, сте ро ид ни хор мо не, сте ро и до ге не за, 
дво ће лиј ски си стем, тран спорт, пеп тид ни хор мо не јај ни ка),

ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА РЕ ПРО ДУК ТИВ НОГ ТРАК ТА ЖЕ НЕ И 
МУ ШКАР ЦА

 – ФО ЛИ КУ ЛО ГЕ НЕ ЗА
(при мор ди јал ни фо ли кул, при мар ни фо ли кул, ан трал ни фо-

ли кул, пре о ву ла тор ни фо ли кул, хор мон ска
кон тро ла фо ли ку ло ге не зе, го на до троп но не за ви сни раз вој, 

го на до троп но за ви сни раз вој, хи по та ла мо-хи по фи зно-ова ри јал на 
ин тер ак ци ја, фи зи о ло ги ја ову ла ци је, функ ци ја жу тог те ла),



 – ИН ТРА ТУ БАР НА КА ПА ЦИ ТА ЦИ ЈА ГА МЕ ТА, ФЕР ТИ-
ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЈАЈ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ, РА НЕ ФА ЗЕ РАЗ ВО ЈА ЕМ БРИ О НА, 
ТРАН СТУ БАР НИ ТРАН СПОРТ ЕМ БРИ О НА, ИМ ПЛАН ТА ЦИ ЈА 
ЕМ БРИ О НА, ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА МЕН СТРУ АЛ НОГ ЦИ КЛУ СА,

 – ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ МЕН СТРУ АЛ НОГ ЦИ КЛУ СА (Аме но ре ја, 
оли го ме но ре ја, по ли ме но ре ја, дис функ ци о нал на кр ва ре ња из уте ру

ПО ЛИ ЦИ СТИЧ НИ ЈАЈ НИ ЦИ, СИН ДРОМ ПО ЛИ ЦИ СТИЧ-
НИХ ЈАЈ НИ КА, ХИ ПЕ РАД НРО ГЕ НИ ЗАМ,

ХИ ПЕР ПРО ЛАК ТИ НЕ МИ ЈА (узро ци, ди јаг но за, трет ман, 
ути цај на нор мал но функ ци о ни са ње осо ви не хи по та ла мус-хи по-
фи за-ова ри јум)

ОБО ЉЕ ЊА ШТИ ТА СТЕ ЖЛЕ ЗДЕ, НАД БУ БРЕ ЖНЕ ЖЛЕ-
ЗДЕ И ЊИ ХОВ УТИ ЦАЈ НА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈУ Пр

УЗРО ЦИ НЕ ПЛОД НО СТИ:
 – од стра не же не (ту бо пе ри то не ла ни, ова ри јал ни, уте ру сни, 

цер ви кал ни фак тор, не по знат узрок),
 – од стра не му шкар ца (пре те сти ку лар ни, те сти ку лар ни, пост-

те сти ку лар ни, ин фек ци ја),  – иму но ло шки аспек ти не плод но сти 
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ НЕ ПЛОД НОГ ПА РА (же на: УЗ 2Д, 3Д, УЗ 

фо ли ку ло ме три ја, со но ен до ме три ја, про то ци, HSG SО-HU-Co, ла-
па ро ско пи ја, хи а сте ро и ско пи ја, Хор мон ски ста тус, PCТ, ен до ме-
три јал на би оп си ја, CT, MRI.

Му шка рац: пре глед еја ку ла та, би о хе ми ја еја ку ла та, хор мон-
ски ста тус, УЗ, TE SA, PE SA, МЕSA, биописиja те сти са, уло га X и 
Y хро мо зо ма  – AZF, DAZ),

ЕН ДО МЕ ТРИ О ЗА 
НЕ ПЛОД НОСТ, МИ О МИ И НЕ ПЛОД НОСТ ИН ФЕК ТИВ-

НИ АГЕН СИ И НЕ ПЛОД НОСТ
ТРЕТ МАН НЕ ПЛОД НО СТИ (му шког, жен ског  – ре кон струк-

тив на хи рур ги ја  – ла па ро то ми ја, ми ни ла па ро то ми ја ја па ро скоп ски 
трет ман, хи сте ро скоп ски трет ман). АРТ ПО СТУП ЦИ (IUI, FSP, 
IVF, IC SI)

КОН ТРО ЛИ СА НА ОВА РИ ЈАЛ НА СТИ МУ ЛА ЦИ ЈА (про то-
ко ли КОС-а, ле ко ви у КОС-у, мо ни то ринг КОС-а, ен до ме три јум 
у сти му ли са ном ци клу су, од ре ђи ва ње вре ме на ад ми ни стра ци је 
HCG и из во ђе ња са мог по ступ ка, су пле мен та ци ја лу те ал не фа зе), 
OHSS, пре вен ци ја, ди јаг но сти ка и трет ман, PO OR RE SPON DER-i, 
POF, ОВА РИ ЈАЛ НА РЕ ЗЕР ВА

ИВФ-ЕТ, ИЦ СИ (ин ди ка ци је, КОС, мо ни то ринг КОС-а, 
ТВАО,

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА И ПРО ЦЕ НА ЈАЈ НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ, ла бо-
ра то риј ска об ра да јај не ће ли је и спер ма то зо и да  – еја ку лат, TE SA, 
PE SA ин се ми на ци ја, фер ти ли за ци ја, про це на фер ти ли са не јај не ће-
ли је  – про ну кле у сни скор, пра ће ње раз во ја ем бри о на, про це на ква-
ли те та ем бри о на, кул ту ра бла сто ци сте, ем бри о тран сфер), IN VI-
TRO MATURACIЈА, КРИ О ПРЕ ЗЕР ВА ЦИ ЈА (га ме та, ем бри о на),

ДО НА ЦИ ЈА ГА МЕ ТА, ЕМ БРИ О НА, СУ РО ГАТ РО ДИ ТЕЉ-
СТВО,

МИ КРО МА НИ ПУ ЛА ТИВ НЕ ТЕХ НИ КЕ У ОКВИ РУ АРТ-а 
(IC SI, TE SA, PE SA, тран сфер ци то пла зме, тран сфер је дра, аси сти-
ра ни хатцхинг, де фра ге мен та ци ја ем бри о на, PGD), СИ СТЕМ ЋЕ-
ЛИ ЈЕ

УТИ ЦАЈ НИ КО ТИ НА, КО ФЕ И НА, АЛ КО ХО ЛА, ТЕЛ ТЕ-
ЖИ НЕ (го ја зност, ано рек си ја) НА ИС ХОД АРТ ПО СТУ ПА КА,

ИС ХОД И КОМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ НА ЦРТ ПО СТУ ПА КА,
ПСИ ХО СО МАТ СКИ АСПЕК ТИ НЕ ПЛОД НО СТИ (стрес и 

не плод ност), ЕТИЧ КИ ПРО БЛЕ МИ У АСИ СТИ РА НОЈ РЕ ПРО-
ДУК ЦИ ЈИ

То ком уже спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је оба ве зан да до 
за вр шног ис пи та по ло жи ко ло кви јум из:

1. Ре про дук тив не ен до кри но ло ги је,
2. Прин ци па ди јаг но сти ке узро ка не плод но сти и те ра пиј ских 

мо гућ но сти и тех ни ка,
3. Прин ци па АРТ-а, про то ко ла сти му ла ци је ову ла ци је, при-

сту па и пра ће ња сти му ла ци је ову ла ци је, про це на зре ло сти фо ли-
ку ла за аспи ра ци ју, про то ко ла сти му ла ци је код IUI.

4. Опе ра тив но ле че ње.
Те о рет ска на ста ва тра је нај ви ше до 1/3 укуп ног бро ја ча со ва 

пред ви ђе них за ужу спе ци ја ли за ци ју. Одр жа ва се у то ку два се ме-
стра.

Кан ди дат мо ра би ти укљу чен у во ђе ње 50 ин ва зив них про-
це ду ра у окви ру АРТ-а (од сти му ла ци је ову ла ци је, мо ни то рин га, 
ад ми ни стра ци је HCG, TVAO и ЕТ)

Кан ди дат мо ра да ура ди 20 аспи ра ци ја, 20 IUI,

Кан ди дат тре ба да бу де укљу чен у по сту пак иден ти фи ка ци је 
јај не ће ли је, кул ту ру истих, пре глед и об ра да еја кул та та или пунк-
та та (TE SA, PE SA), по сту пак ин се ми на ци је, од но сно IC SI, ве ри-
фи ка ци ју фер ти ли за ци је, де тек ци ју ем бри о на, кул ту ру ем бри о на 
2Д, 3Д или бла сто ци сте, при пре му за ем бри о тран сфер),

Кан ди дат тре ба да аси сти ра нај ма ње 50 ла па ро ско пи ја и 30 
хи сте ро ско пи ја, Кан ди дат тре ба да ура ди 20 ла па ро ско пи ја, 20 хи-
сте ро ско пи ја.

То ком уже спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант је оба ве зан да до 
за вр шног ис пи та по ло жи ко ло кви ју ме из:

1. Ре про дук тив не ен до кри но ло ги је
2. Прин ци па ди јаг но сти ке узро ка брач не не плод но сти и те ра-

пиј ских мо гућ но сти и тех ни ка
3. Прин ци па АРТ-а (VTO), при сту па и пра ће ња сти му ла ци је 

ову ла ци је, ше ма сти му ла ци је ову ла ци је, про це не зре ло сти јај ног 
фо ли ку ла за аспи ра ци ју или про гра ми ра ња ову ла ци је код IUI

4. Опе ра тив но ле че ње
Те о рет ска на ста ва тра је нај ви ше до 1 /3 укуп ног бро ја ча со ва 

пред ви ђе них за спе ци ја ли за ци ју. Одр жа ва се у то ку два се ме стра 
лет њи/зим ски на по чет ку или зим ски/лет њи (крај пр ве и пр ва по-
ло ви на дру ге го ди не спе ци ја ли за ци је).

Кан ди дат мо ра би ти укљу чен у во ђе ње по 100 ин ва зив них 
про це ду ра и опе ра ци ја, као и да са мо стал но ура ди нај ма ње 20 
опе ра ци ја и по је ди нач них сег ме на та АРТ про це ду ра: во ђе ња сти-
му ла ци је, IUI, аспи ра ци ја јај них ће ли ја, изо ла ци ја, ин се ми на ци ја, 
ем бри о тран сфе ра. 

Кан ди дат при пре ма се ми нар ски рад пред за вр шни ис пит
Те о рет ски део
ПРО ГРАМ ТЕ О РЕТ СКОГ ДЕ ЛА УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ-

ЈЕ ИЗ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА И СТЕ РИ ЛИ ТЕ ТА
1. Ем бри о ге не за уро ге ни тал ног трак та же не и му шкар ца
2. Ана том ска и хи сто ло шка гра ђа ре про дук тив них ор га на же-

не и му шкар ца
3. Фи зи о ло ги ја ре про дук тив них ор га на же не и му шкар ца
4. Фи зи о ло ги ја ре про дук тив ног ен до кри ног си сте ма хи по та-

ла мо хи по фи зно-ова ри јал не осо ви не
5. Пу бер тет, „pu ber tas pra e cox” , „pu ber tas tar da”
6. Фи зи о ло ги ја мен стру ал ног ци клу са
7. По ре ме ћа ји мен стру ал ног ци клу са
8. Фо ли ку ло ге не за
9. Спер ма то ге не за
10. Фи зи о ло ги ја ову ла ци је, ин тра ту бар не ка па ци та ци је га ме-

та, фер ти ли за ци је јај не ће ли је, ра не фа зе раз во ја ем бри о на, тран-
сту бар ни тран спорт ем бри о на, ни да ци ја ем бри о на

11. Им план та ци ја ем бри о на
12. Мо ни то ринг и тај минг са зре ва ња јај ног фо ли ку ла и ову-

ла ци је у при род ном ци клу су
13. Ци то ге нет ска ис пи ти ва ња у ин фер ти ли те ту нај че шћи об-

ли ци хро мо зом ских аб нор мал но сти ко ји ути чу на плод ност
14. Узро ци не плод но сти
15. Аме но ре ја
16. Ано ву ла ци ја
17. По ли ци стич ни јај ник и син дром по ли ци стич ног јај ни ка
18. Хи пер про лак ти не ми ја узро ци, ди јаг но за, ути цај на нор-

мал ну функ ци ју ни по ра и а мо хи по фи зно ова ри јал не осо ви не
19. Екс тра ге ни тал ни ен до кри ни си сте ми и њи хов ути цај на 

ре про дук тив ну сфе ру (хи пер-и хи по – ти ре о за, бо ле сти над бу бре-
га, хи пе рин су ли не ми ја, обо ље ња хи по фи зе и хи по та ла му са)

20. За па љен ска обо ље ња гор њег и до њег де ла ре про дук тив-
ног трак та же не и њи хов ути цај на на ру ша ва ња ре про дук тив не 
функ ци је (па то ло ги ја ја јо во да, ма ле кар ли це)

21. Мо гућ но сти и тех ни ке хи рур шке ко рек ци је сте че них па-
то ло шких ста ња на ре про дук тив ном трак ту же не (ла па ро скоп ски, 
хи сте ро скоп ски, ми кро хи рур шки опе ра тив ни за хва ти) и оче ки ва-
ни ре зул та ти

22. За па љен ска обо ље ња уро ге ни тал ног трак та му шкар ца 
и њи хов ути цај на спер ма то ге не зу (Олв го-аст хе но-те ра то-нец ро 
спер миа, Азо о спер миа)

23. Сек су ал но пре но сна обо ље ња (бак те риј ске ин фек ци је, 
Chla mi dia trac ho ma tis, Myco pla sma, Ure a pla sma, Her pes ge ni ta lis, 
HPV, HIV ин фек ци је) и њи хов ути цај на плод ност му шкар ца и же не

24. Раз вој не ано ма ли је ге ни тал ног трак та же не и не плод ност
25. Те ра пиј ски при сту пи ко рек ци је раз вој них ано ма ли ја ге-

ни тал ног трак та же не



26. Ен до ме три о за-ети о ло ги ја, ди јаг но за, те ра пиј ски при сту-
пи, ути цај на фер тил ну спо соб ност же не

27. Иму но ло шки аспек ти брач не не плод но сти узро ци и по-
сле ди це ауто – и хе те ро-иму ни за ци је на ан ти ге не спер ма то зо и да, 
ди јаг но за, те ра пиј ски при ступ и прог но за

28. Кон тро ли са на ова ри јал на сти му ла ци ја (КОС), из бор при-
сту па и ше ма КОС-а

29. Ле ко ви у КОС-у
30. Во ђе ње КОС-а, УЗ и хор мон ски мо ни то ринг јај ног фо ли-

ку ла, тај минг зре ло сти јај ног фо ли ку ла, од ре ђи ва ње вре ме на пла-
ни ра не ову ла ци је или по ступ ка

31. Кли ни ка ова ри јал ног хи пер сти му ла ци о ног син дро ма 
(OHSS), пре вен ци ја, ди јаг но за, те ра пиј ски при сту пи

32. „Po or re spon de ri”
33. Ова ри јал на ре зер ва, ди јаг но стич ки при сту пи, прог но за 

фер тил не спо соб но сти
34. АРТ аси сти ра на ре про дук тив на тех но ло ги ја (IUI, IVF, IS-

CI, GIFT, ZIFT, ТЕТ)
35. Прин ци пи и тех ни ка из во ђе ња ван те ле сне оплод ње, КОС, 

тај минг зре ло сти јај ног фо ли ку ла, аспи ра ци ја јај ног фо ли ку ла, 
иден ти фи ка ци ја јај не ће ли је, ла бо ра то риј ска об ра да, оплод ња јај-
не ће ли је у ла бо ра то ри ји, пра ће ње раз во ја ем бри о на, про це на ква-
ли те та ем бри о на, ем бри о тран сфер

36. Кри о пре зер ва ци ја
37. Ути цај ни ко ти на, ко фе и на, ал ко хо ла, тел. те жи не (го ја-

зност, ано рек си ја), на ис ход АРТ по ступ ка
38. До на ци ја га ме та ем бри о на и су ро гат ро ди тељ ство
39. Прин ци пи из бо ра вре ме на ем бри о тран сфе ра че тво ро, 

осмо ће лиј ски ем бри он, бла сто ци ста
40. Ми кро ма ни пу ла тив не тех ни ке у окви ру ван те ле сне 

оплод ње (IC SI, TE SA, тран сфер је дра ци то пла зме, де фраг мен та-
ци ја ем бри о на, PGD)

41. Ле гал но-етич ки аспек ти ван те ле сне оплод ње
42. Пе ри и ме но па у за ди јаг но стич ки прин ци пи, суб сти ту ци-

о на те ра пи ја
43. Уче ста лост не плод но сти и ње гов ути цај на де мо граф ска 

кре та ња
1. Ам бу лан те, са ве то ва ли шта за брач ну не плод ност
2 ме се ца
а) са ве то ва ли ште за брач ну не плод ност
б) ам бу лан та за ре про дук тив ну ен до кри но ло ги ју
ц) де чи ја адо ле сцент на ги не ко ло ги ја (пр вен стве но због пре-

вен ти ве)
2. Кон сул та тив но са ве то ва ли ште за ВТО (АРТ)
4 ме се ца
а) ева лу а ци ја до ку мен та ци је ко ју па ци јен ти са со бом до но се
б) на чин се лек ци је па ци је на та и од лу чи ва ња код укљу чи ва ња 

у про грам ВТО
1 дру гих АРТ тех ни ка.
ц) на чин пла ни ра ња вре ме на за по чи ња ња про гра ма
д) ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за укљу чи ва ње у про гр ме 

АР Та
е) на чин од лу чи ва ња о по тре би ева лу а ци је ова ри јал не ре зер-

ве и из во ђе ње по треб них кли нич ко ла бо ра то ри ских пре тра га да би 
се то по сти гло

ф) уоча ва ње па ци је на та код ко јих по сто ји ри зик од на стан-
ка OHSS и при ступ њи хо вој при пре ми за за по чи ња ња сти му ла ци је

3. УЗ ди јаг но сти ка:
2 ме се ца
а) ру тин ски УЗ пре глед, от кри ва ње по ло жа ја уте ру са, ка рак-

те ри сти ке цер ви кал ног ка на ла, по ло жа ја јај ни ка, про це на при сту-
пач но сти јај ни ка за аспи ра ци ју јај них фо ли ку ла

б) про це на цир ку ла ци је крв них су до ва ма ле кар ли це, про це на 
до би је них вред но сти Ri, S/D, бр зи на про то ка, раз ли чи те тех но ло-
ги је ис пи ти ва ња цир ку ла ци је

4. Ла бо ра то ри ја за ван те ле сну оплод њу
2 ме се ца
а) пре по зна ва ње и об ра да га ме та
б) ана ли за и при пре ма еја ку ла та за ме то де АРТ-а
ц) ин се ми на ци ја и IC SI јај не ће ли је
д) кул ту ра јај не ће ли је и ем бри о на
5. Оде ље ње опе ра ци о на са ла ме се ци 10 ме се ци
а) ди јаг но стич ки по ступ ци у ева лу а ци ји гра ђе ка ву ма уте ру-

са и про ход но сти и ста ња ја јо во да

б) ди јаг но стич ка и опе ра тив на ви де о хи сте ро ско пи ја, ам бу-
лант на хи сте ро ско пи ја, ди јаг но стич ка и опе ра тив на ви де о ла па ро-
ско пи ја, основ ни прин ци пи кро хи рур ги је.

21. Фо ни ја три ја 
(12 ме се ци)

Фо ни ја три ја је ин тер ди сци пли нар на ме ди цин ска гра на у 
окви ру ото ри но ла рин го ло ги је ко ја се ба ви про у ча ва њем обо ље ња 
и бо ле сти гла са, го во ра, ин фор ма тив ног слу ха, као и је зич ким про-
бле ми ма.

Циљ и за да так уже спе ци ја ли за ци је из фо ни ја три је је да спе-
ци ја ли сте упо зна са ком пе тент ним спе ци фич ним са зна њи ма пре-
ма на став ном пла ну и про гра му, као и да кан ди да ти овла да ју сле-
де ћим ве шти на ма: су бјек тив ном аку стич ком ана ли зом по ре ме ћа ја 
гла са и го во ра, објек тив ном софт вер ском во кал ном ана ли зом из-
во ђе њем и ин тер пре та ци јом стро бо ско пи је, овла да ва њем при зна-
тих те ра пиј ских про це ду ра, уме ћем из во ђе ња ре ха би ли та ци о них 
ме то да, као и ева лу а ци јом до би је них ре зул та та. 

I ПР ВИ СЕ МЕ СТАР

Увод у фо ни ја три ју. Ин тер ди сци пли нар ни аспект фо ни ја три-
је. Раз вој фо ни ја три је у све ту и код нас. Раз вој си сте ма ко му ни ка-
ци је. 

Ан тро по ло шки и фи ло ге нет ски аспек ти фо ни ја три је. Ем бри-
о ло шки раз вој ор га на фо на циј ског апа ра та. Ге нет ски ути ца ји на 
ства ра ње и раз вој гла са и го во ра. При ме ње на хи рур шка ана то ми ја 
фо на циј ског апа ра та. Кли нич ка ана то ми ја ор га на за слух и рав но-
те жу. 

Кли нич ка фи зи о ло ги ја ре зо на то ра. Те о ри је о ства ра њу гла са. 
Ин фор ма циј ска те о ри ја о раз во ју гла са и го во ра. Осо бе но сти гла-
са. Кла си фи ка ци ја гла са, ре ги стри гла са и по ста вља ње гла са. Фи-
зи о ло ги ја слу ха. При јем ин фор ма ци је, об ра да и кон тро ла. Осно-
ви ин фор ма ти ке и ме ди цин ске ки бер не ти ке. При ме на ком пју те ра. 
Зна чај си сте ма го вор не ко му ни ка ци је. Ге не за и раз вој го во ра у 
де це. Пси хо-лин гви стич ка струк ту ра је зи ка. Ар ти ку ла ци о но-аку-
стич ка фо не ти ка. Аку сти ка и елек тро а ку сти ка. 

При мар на и се кун дар на функ ци ја гло ти са. Ин су фи ци јен ци ја 
гло ти сне оклу зи је. По кре тљи вост му ко зе гла сни ца. Дис ба ланс ви-
бра ци ја гла сни ца. 

Кон ге ни тал не мал фор ма ци је ла ринк са и мак си ло фа ци јал ног 
под руч ја. Рас цеп усне и неп ца. За па љен ски про це си и по вре де ла-
ринк са и мак си ло фа ци јал ног под руч ја. Акут не и хро нич не сте но зе 
ла ринк са. Бе ниг ни ту мо ри ла ринк са и мак си ло фа ци јал не ре ги је. 
Пре кан це ро зна ста ња. Ми кро хи рур ги ја ла ринк са. Хи рур шко ле че-
ње ма лиг них ту мо ра ла ринк са и мак си ло фа ци јал не ре ги је. Ра ди о-
те ра пи ја и иму но те ра пи ја ма лиг них ту мо ра. 

Ор ган ски и функ ци о нал ни по ре ме ћа ји фо на ци је и ар ти ку-
ла ци је. Цен трал ни и пе ри фер ни по ре ме ћа ји гла са и го во ра. Ен до-
кри ни и ме та бо лич ки усло ви усло ви за раз вој и одр жа ва ње гла са 
и го во ра. ути цај сре ди не на одр жа ва ње гла са и го во ра. Оште ће ње 
слу ха и фо на ци ја. Ри зич не труд но ће. 

Пси хо-фи зич ки раз вој де те та. Оп шта и раз вој на пси хо ло ги ја. 
Пси хо ло ги ја лич но сти. Ути цај пси хе и емо ци ја на раз вој и одр-
жа ва ње гла са и го во ра. Инер ва ци ја фо на циј ског апа ра та и уло га 
ЦНС, не у ро ве ге та тив ног и пе ри фер ног нер вног си сте ма. Фор ми-
ра ње во кал не те ле сне ше ме. Струк ту ра хе мис фе ра. Оште ће ње 
ЦНС и њи хов ути цај на глас и го вор. (4)

Су бјек тив не и објек тив не, фа кул та тив не и обли гат не ме то де 
пре гле да у фо ни ја три ји. Анам не за и кар тон. ОРЛ пре глед. ЛМС, 
аеро ди нам ска ис пи ти ва ња, пне у мо гра фи је, пне у мо та хо гра фи ја, 
спи ро ме три ја. Маг не то фон ско и ви део сни ма ње гла са и го во ра. 
Со но гра фи ја. Стро бо ско пи ја. Гло то гра фи ја. ЛМС стро бо ско пи ја. 
Елек тро ми о гра фи ја. ул тра ра пид на ка ме ра. Фо не то грам. Ренд ге но-
ло шка ис пи ти ва ња у фо ни ја три ји. Ме то ди ка. Ком пју тер ска ана ли-
за гла са. 

II СЕ МЕ СТАР

Ети о ло ги ја, симп то ма то ло ги ја, ди јаг но за, ди фе рен ци јал на 
ди јаг но за и прог но за бо ле сти гла са и го во ра. Ор ган ски и функ ци-
о нал но узро ко ва ни по ре ме ћа ји фо на ци је и ар ти ку ла ци је. Фо но не-
у ро зе и фо но по но зе. 



Вр сте, мо гућ но сти и ре зул та ти ле че ња по ре ме ћа ја гла са и го-
во ра. Ме ди ка мен то зно и кон зер ва тив но ле че ње. Фи зи кал на те ра-
пи ја. Ин ха ла ци о на те ра пи ја. По вр шин ска пси хо а на ли за и пси хо-
те ра пи ја. Тех ни ке из во ђе ња во кал не те ра пи је. По моћ не ме то де у 
не по сред ној во кал ној ре ха би ли та ци ји. 

Ин ди ка ци је, кон тра ин ди ка ци је, пре ме ди ка ци ја, ане сте зи ја и 
ком пли ка ци је у фо но хи рур ги ји, ти по ви и ре зул та ти ти ро пла сти ка, 
мо гућ но сти хи рур шке ре лак са ци је ла ринксног ске ле та и кри ко ти-
ро ид ног згло ба. Ком би но ва не тех ни ке. Ин тра хор дал не ињек ци је 
ко ла ге на и те флон па сти. Хи рур ги ја по врат ног жив ца. Ен до скоп-
ска ми кро хи у рр ги ја гло ти са. Ла сер ска хи рур ги ја ла ринк са. Хи-
рур ги ја рас це па уса на, ме ког и твр дог неп ца. По тен ци јал не мо-
гућ но сти за ис тра жи ва њем у фо но хи рур ги ји. Тра хе о е зо фа ге ал не 
про те зе. 

Ме то де фо ни ја триј ске ре ха би ли та ци је гла са и го во ра. Ре зул-
та ти и на чин из во ђе ња раз ли чи тих тех ни ка не по сред не во кал не 
те ра пи је. Мо ди фи ка ци је по је ди них ме то да фо ни ја триј ске ре ха би-
ли та ци је (Е. Se lon hal, М. Se e mann). фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја 
ла рин гек то ми са них па ци је на та. 

Оп шти прин ци пи пре вен ци је и хи ги је не гла са и го во ра. Про-
блем пе ва ног и го вор ног гла са код во кал них про фе си о на ла ца. От-
кри ва ње и фо ни ја триј ска ко рек ци ја гре ша ка у гла су и го во ру. Фо-
ни ја триј ска оце на и про це на рад не спо соб но сти. Пре по ру ке Уни је 
Европ ских фо ни ја та ра. 

Ре ка пи ту ла ци ја ма те ри је.

ПРО ГРАМ ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

Прак ти чан рад у ла бо ра то ри ји. Ме то до ло ги ја при пре ма ла-
ринксног пре па ра та за на уч но-ис тра жи вач ки рад. Се риј ски и се-
ми се риј ски пре се ци ла ринк са. Фо ни ја триј ски аспек ти из у ча ва ња 
ла ринксне хи сто-мор фо ло ги је. (40)

Про у ча ва ње мо де ла ла ринксне би о ме ха ни ке
Би о ки бер нет ска фо на ци ја. (6)
Рад у опе ра ци о ној са ли. Аси сти ра ње при из во ђе њу опе ра ци ја 

на ла ринк су. Уве жба ва ње ен до скоп ских ла рин го ло шких про це ду-
ра. Упо зна ва ње са прин ци пи ма ра да ла сер ске ла ринксне ми кро хи-
рур ги је. (300)

Прак тич на рад са фо ни ја триј ским па ци јен ти ма у ам бу лан ти 
и на оде ље њи ма. Упо зна ва ње са ра дом ло го пе да, фо но пе да, пси хо-
ло га и сур до пе да го га. Не по сред но уче шће у тим ској ди јаг но сти ци 
и ре ха би ли та ци ји фо ни ја триј ских па ци је на та. (380)

Прак тич на де мон стра ци ја маг не то фон ске и ви део ре ги стра-
ци је гла са и го во ра. Рад на са вре ме ној си сте ма ти за ци ји фо ни ја-
триј ске до ку мен та ци је. (20)

Прак тич на на ста ва се из во ди са ци љем упо зна ва ња (У) и уве-
жба ва ња из во ђе ња (И) од ре ђе ног бро ја ди јаг но стич ких по сту па ка 
и ин тер вен ци ја пре ма ка та ло гу ве шти на за ужу спе ци ја ли за ци ју из 
фо ни ја три је. 

ПО ПИС ВЕ ШТИ НА  
ФО НИ ЈА ТРИ ЈЕ

1  Фо ни ја триј ска анам не за и пре глед са су бјек тив ном аку стич ком ана ли зом гла са
 И 100
2  Кван ти та тив не ме то де ис пи ти ва ња слу ха
 И 20
3  Ква ли та тив не ме то де ис пи ти ва ња слу ха
 И 20
4  То нал на ли ми нар на ауди о ме три ја
 И 20
5  Им пе дан цем три ја
 И 20
6  Прин ци пи ауди о ло шке ре ха би ли та ци је код де це и од ра слих
 У 10
7  Аеро ди нам ска ис пи ти ва ња
 И 10
8  Стро бо ско пи ја  – из во ђе ње и ин тер прет  ана ли за
 И 10
9  Ен до ви де о стро бо ско пи ја
 И 100
10  Со но гра фи ја
 У 10

11  Ла рин ге ал на ин ту ба ци ја
 И 20
12  Ди рек то ско пи ја (ОРЛ и ане сте зи о ло шке)
 И 20
13  Ла рин го ми кро ско пи ја
 У 20
14  Ен до скоп ска фо но хи рур ги ја (но ду ли, по ли пи, еде ми, ин тра хор дал на апли ка ци ја 
ле ка и те фло ни)
 И 10
15  Пар ци јал на ла рин гек то ми ја
 У 10
16  То тал на ла рин гек то ми ја
 У 10
17  Пла стич но-ре кон струк тив ни хи рур шки за хва ти код рас це па уса на и неп ца
 У 5
18  Ла сер ска фо но хи рур ги ја
 У 10
19  Хи рур ги ја отво ре них и за тво ре них по вре да ла ринк са
 У 5
20  Са вре ме но во ђе ње фо ни ја триј ске до ку мен та ци је (маг не то фон ска и ви део ре ги-
стра ци ја)
 И 50
21  Кла сич на РТГ ди јаг но сти ка (ла ринк са, јед ња ка и плу ћа)
 У 20
22  Тех ни ка во кал но-ло го пед ске те ра пи је по ре ме ћа ја гла са и го во ра (ре лак са ци ја, 
по ло жај те ла, ве жбе ди са ња  – Е  Se lon hal)
 И 20
23  Ве жбе фо на ци је, ус по ста вља ње пра вил не ви си не ја чи не, ја чи не бо је и им по ста-
ци је гла са, укла ња ње твр де ата ке гла са
 И 20
24  Ди ги тал на ма ни пу ла ци ја у фо ни ја триј ској ре ха би ли та ци ји 
 И 10
25  Фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја функ ци о нал них дис фо ни ја
 И 10
26  Фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја ор ган ски узро ко ва них дис фо ни ја
 И 10
27  Фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја езо фа гу сног гла са и го во ра по мо ди фи ко ва ној 
ме то ди М  Se e mann
 И 10
28  Фо ни ја триј ска ре ха би ли та ци ја по ре ме ћа ја го во ра 
 И 10
29  Аеро сол те ра пи ја и кон зер ва тив на те ра пи ја  – прин ци пи и вр сте
 И 30
30  Пси хо ди јаг но сти ка код фо ни ја триј ских па ци је на та
 У 5
31  Плаy пси хо те ра пи ја
 У 5
32  Су пу ра тив на пси хо те ра пи ја
 У 5
33  Фи зи кал на ди јаг но сти ка и те ра пи ја
 У 5
34  Мул ти ди мен зи о нал на софт вер ска ана ли за гла са
 У 10
35  Оце на рад не спо соб но сти у фо ни ја три ји
 У 10

22. Дер ма то ве не ро ло шка ми ко ло ги ја 
(12 ме се ци)

Про грам уже спе ци ја ли за ци је

Општа микологија

1. Мор фо ло ги ја гљи ва, ти по ви ће ли ја, раз мно жа ва ње, кла си-
фи ка ци ја

2. Ети о ло ги ја ху ма них ми ко за
3. Би о ло ги ја ху ма них ми ко за
4. Епи де ми о ло шки зна чај ху ма них ми ко за, ге о граф ска рас-

про стра ње ност
5. Прин ци пи кли нич ке и ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке ху ма-

них ми ко за 
6. Ди рект ни ми кро скоп ски пре па рат



7. Кул ту ра гљи ва и под ло ге 
8. Хи сто па то ло шке ка рак те ри сти ке ми ко зе у па то ло шком 

тки ву 
9. Осе тљи вост гљи ва на ан ти ми ко ти ке, ан ти ми ко грам

Спе ци јал на ми ко ло ги ја

По вр шне ми ко зе 
10. Дер ма то ми ко зе (Der ma tophytia  – Ti nea) 
Ti nea ca pil li tii, Тinea bar bae, Тinea cor po ris, Ti nea cru ris, Ti nea 

ma nus, Тinea pe dis,Тinea in cog ni to; ети о ло ги ја, па то ге не за, кли нич-
ка сли ка, ди јаг но за, те ра пи ја

11. Они хо ми ко зе  – ети о ло ги ја, па то ге не за, кли нич ки ти по ви, 
ди јаг но за, те ра пи ја

12. Тinea ni gra, Pi e dra  – кли нич ке ка рак те ри сти ке, ди јаг но за, 
те ра пи ја

13. Ин фек ци је ква сни ца ма  – ети о па то ге не за, пре ди спо ни ра-
ју ћи фак то ри

14. Кан ди ди ја за  – кли нич ке фор ме (Can di di a sis ora lis, Vul vo-
va gi ni tis can di domyce ti ca, Ba la no post hi tis can di domyce ti ca, In ter tri-
go can di domyce ti ca Che i li tis an gu la ris, Pa ro nic hia can di domyce ti ca,, 
хро нич на му ко ку та на кан ди ди ја за, ге не ра ли зо ва на кан ди ди ја за), 
ди јаг но за, те ра пи ја.

17. Pytyri a sis ver si co lor, Pityro spo rum fol li cu li tis  –кли нич ка 
сли ка, ди јаг но за, те ра пи ја

Ду бо ке ми ко зе

18. Суб ку та не ми ко зе  – Mi ce tom, Spo ro tri ho za, hro mo bla sto-
mi co za, fe o him fo mi ko za, Lo bo mi ko za, Суб ку та на зи го ми ко за, Ри-
но спо ри до за

19. Си стем ске ми ко зе  – Хи сто пла змо за, Кок ци ди о ми ко за, 
Бла сто ми ко за, Аспер ги ло за, Па ра кок ци ди о ми ко за, Крип то ко ко за, 
Си стем ска зи го ми ко за, кан ди ди ја за

20. Опор ту ни тич ке гљи вич не ин фек ци је код ХИВ по зи тив-
них па ци је на та

21. Кли нич ке ка рак те ри сти ке ин ва зив них гљи вич них ин фек-
ци ја код бо ле сни ка са хе ма то ло шким ма лиг ни те ти ма 

22. Уро ђе не иму но де фи ци јен ци је и ин ва зив не гљи вич не ин-
фек ци је

Те о риј ска на ста ва је дво се ме страл на. По утвр ђе ном рас по ре-
ду, у пр вом се ме стру се по ха ђа ју пре да ва ња из ме ди цин ске ста-
ти сти ке и ин фор ма ти ке и оп ште ми ко ло ги је, а у дру гом се ме стру 
пре да ва ња из спе ци јал не ми ко ло ги је.

Прак тич на на ста ва об у хва та:
 – Рад са ам бу лант ним и хо спи та ли зо ва ним па ци јен ти ма са 

раз ли чи тим об ли ци ма гљи вич них обо ље ња, уз во ђе ње ме ди цин-
ске до ку мен та ци је (кар то ни, исто ри је бо ле сти, бол нич ки про то ко-
ли у ко ји се уно се ре ле вант ни по да ци ла бо ра то риј ских ана ли за и 
те ра пиј ских мо да ли те та)  – 7 ме се ци 

 – Де чи ја ам бу лан та ИДВ КЦ  – 1 ме сец
 – Де чи је оде ље ње ИДВ КЦ  – 1 ме сец
 – Ам бу лан та за од ра сле ИДВ КЦ  – 1 ме сец
 –Оде ље ње за од ра сле ИДВ КЦ  – 1 ме сец
 – Оде ље ње за АИДС Ин фек тив на кли ни ка КЦС  – 1 ме сец
 – Оде ље ње за хе ма то ло ги ју Уни вер зи тет ске де чи је кли ни ке 

 – 15 да на
 – Ин сти тут за хе ма то ло ги ју КЦ  – 15 да на
 – Хи сто па то ло шка ла бо ра то ри ја ИДВ КЦ  – 1 ме сец
 – Рад у ми кро ло шкој ла бо ра то ри ји ИДВ КЦ (ди ја го сти ка 

дер ма то фит них обо ље ња ко же, дла ке и нок та, Питyри а сис вер си-
цо лор, кан ди ди ја зе ко же и сли зни ца)  – 3 ме се ца

 – Рад у На ци о нал ној ре фе рент ној ла бо ра то ри ји за узроч ни-
ке ми ко за Ин сти ту та за ми кро би о ло ги ју и иму но ло ги ју Мед. Фак. 
(ди јаг но сти ка си стем ских ми ко за, опор ту ни стич ких гљи вич них 
ин фек ци ја, ис пи ти ва ње осе тљи во сти на ан ти ми ко ти ке)  –2 ме се ца

СПИ САК ВЕ ШТИ НА ЗА ЛЕ КА РЕ НА УЖОЈ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ИЗ ДЕР МА ТО ЛО ШКЕ  

МИ КО ЛО ГИ ЈЕ 

1. Узи ма ње и узор ко ва ње бо ле снич ког ма те ри ја ла за ми ко ло-
шку ана ли зу 50 (П30, И20)

2. Пра вље ње ди рект ног пре па ра та за ми кро скоп ску ана ли зу 
50 (П30, И20)

3. Бо је ње пре па ра та за ми кро скоп ску ана ли зу 40 (П30, И10) 
4. За се ја ва ње ма те ри ја ла на ми ко ло шке под ло ге 50 (П30, И20)
5. Микро ско пи ра ње на тив ног пре па ра та и уоча ва ње мор фо-

ло шких еле ме на та гљи ве 50 (П30,И20)
6. Иден ти фи ка ци ја изо ло ва них гљи ва на осно ву ма кро скоп-

ских и ми кро скоп ских ка рак те ри сти ка 40 (П 30, И10)
7. Узи ма ње би оп си је и бо је ње пре па ра та за хи сто па то ло шку 

ди јаг но сти ку ми ко за П10
8. Ин тер пре та ци ја хи сто па то ло шких пре па ра та са уоча ва њем 

гљи вич них еле ме на та П10
9. Ин тер пре та ци ја се ро ло шких те сто ва у ди јаг но сти ци ин ва-

зив них ми ко за П 20
10. Пре глед Wоодовом лам пом ко жних ле зи ја и уоча ва ње ка-

рак те ри стич не флу о ре сцен ци је код по је ди них дер ма то фи ти ја 20 
(П10, И10) 

11. Те ра пиј ске про це ду ре  – ло кал на об ра да гљи вич них обо-
ље ња ко сма тих ре ги ја (ка пи ли ци ју ма и бра де) 20 (П10, И10)

12. Ту ма че ње ан ти ми ко гра ма 20 (П 10, И10)
Ле ген да: П  – по сма тра, И  – из во ди 

23. Ан ги о ло ги ја 
(12 ме се ци)

1. Обра зло же ње за сно ва но сти сту диј ског про гра ма: У свим 
зе мља ма, кар ди о ва ску лар не бо ле сти су бо ле сти на нај ве ћим мор-
би ди те том и мор та ли те том, та ко да је за да так ва ску лар не ме ди-
ци не оби ман и при о ри те тан, и под ра зу ме ва сма ње ње ове ви со ке 
пре ва лен це пу тем пре вен тив них, ди јаг но стич ких, те ра пиј ских и 
ин тер вент них ме то да. У на шој зе мљи је број спе ци ја ли ста из обла-
сти ан ги о ло ги је за бри ња ва ју ће ма ли! Да би ис пу ни ли овај за да так, 
нео п ход но је не пре ста но уса вр ша ва ње, кон ти ну и тет у еду ка ци-
ји, при ме на но вих пре по ру ка и тех но ло ги ја у стру ци, а пре све-
га стал но и кон ти ну и ра но обра зо ва ње струч ног ка дра, што на ме-
ће по тре бу за нео п ход но шћу суб спе ци ја ли стич ких сту ди ја из ове 
обла сти и оправ да ва за сно ва ност њи хо вог сту диј ског про гра ма.

На ста ва се са сто ји из те о риј ског де ла (два се ме стра) и прак-
тич не на ста ве. Те о риј ску на ста ву чи не сле де ће те мат ске је ди ни це:

1. Ге не ти ка, ем бри о ло ги ја и хи сто ло ги ја крв них су до ва
2. Хи рур шка ана то ми ја крв них су до ва
3. Ва ску лар на фи зи о ло ги ја и па то фи зи о ло ги ја
4. Па то ло шка ана то ми ја крв них су до ва 
2. Ди јаг но сти ка ва ску лар них обо ље ња
3. Епи де ми о ло ги ја и фак то ри ри зи ка у ан ги о ло ги ји
4. Ме ди ка мен то зна про фи лак са и ле че ње ва ску лар них бо ле сти
5. Ди јаг но сти ка ва ску лар них бо ле сти
I. Оп шти прин ци пи ул тра со но граф ске ди јаг но сти ке
II. Ул тра со но гра фи ја су пра а ор тал них гра на
Естра кра ни јал ни сег мен ти ка ро тид них и вер те брал них ар те-

ри ја 
Ар те ри је и ве не гор њих екс тре ми те та
III. Ул тра со но гра фи ја аб до ми нал не аор те и ви сце рал них ар-

те ри ја 
IV. Ул тра со но гра фи ја ар те ри ја и ве на до њих екс тре ми те та
V. Ан ги о гра фи ја
VI. ЦТ, МРИ ан ги о гра фи ја, МСЦТ ан ги о гра фи ја
9. Хи рур ги ја су пра а орт них гра на
10. Хи рур ги ја то ра кал не аор те
11. Хи рур ги ја аб до ми нал не аор те
12. Хи рур ги ја пе ри фер них ар те ри ја
13. Хи рур ги ја вен ског и лим фног си сте ма
14. Порт на хи пер тен зи ја
15. Ком пли ка ци је у ва ску лар ној хи рур ги ји
16. Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка
17. Акут на ис хе ми ја, по вре де крв них су до ва
18. Ре ха би ли та ци ја ва ску лар них бо ле сни ка, оце на рад не спо-

соб но сти.

Прак тич на на ста ва

Ди јаг но сти ка и ле че ње ва ску лар них бо ле сни ка се од ви ја у 
ва ску лар ној ам бу лан ти Кли ни ке за ва ску лар ну хи рур ги ју и ИКВБ 
кли нич ког цен тра, под кон тро лом од го вор них на став ни ка. Кан ди-
да ти овла да ва ју тех ни ком ва ску лар ног пре гле да, ин ди ко ва њем по-
треб них до дат них пре гле да, те по ста вља њем ин ди ка ци ја за при јем 



у Кли ни ку и/или ам бу лант ним ин ди ко ва њем до дат них пре гле да, 
ра ди кон зи ли јар не ана ли зе ре зул та та. Оба вља ју кон трол не пре гле-
де па ци је на та, те по ста вља ју ин ди ка ци је за не хи рур шки трет ман 
ва ску лар них бо ле сти, код бо ле сни ка ко ји ни су ин ди ко ва ни за хи-
рур шко ле че ње: хи пер ба рич на ко мо ра, бањ ско-кли мат ски опо ра-
вак, ре у ма то ло шки те сто ви и ле че ње си стем ских ва ску ло па ти ја, 
хе ма то ло шко ле че ње бо ле сти ко је су по сле ди це по ре ме ћа ја у ко а-
гу ла ци о ном ста ту су, опо ра вак и ре ха би ли та ци ја опе ри са них бо ле-
сни ка, фи зи кал ни трет ман ра ди пре вен ци је по гор ша ња хро нич них 
де ге не ра тив них бо ле сти ко је мо гу во ди ти у ва ску ло па ти је. Кан ди-
да ти аси сти ра ју у хи рур шким про це ду ра ма код бо ле сни ка ко је су 
ин ди ко ва ли за ди јаг но сти ку, а код ко јих је ва ску лар ни кон зи ли јум 
ин ди ко вао хи рур шко ле че ње. По сто пе ра тив но пра ће ње бо ле сни-
ка у ин тен зив ној не зи, во ђе ње бо ле сни ка и ор ди ни ра ње те ра пи је 
и по треб них пре тра га, кон сул та ци је са ва ску лар ним хи рур зи ма и 
ане сте зи о ло зи ма о то ку бо ле сти, пра ће ње и ме ди ка мен то зно ле-
че ње бо ле сни ка на оде ље њу по лу ин тен зив не не ге, као и на ва ску-
лар ном оде ље њу, при пре ма за от пуст, пи са ње от пу сних ли ста и от-
пуст па ци је на та. Кон тро ле опе ри са них и нео пе ри са них бо ле сни ка 
у ва ску лар ној ам бу лан ти, ста ти стич ке ана ли зе учин ка хи рур шког 
и ме ди ка мен то зног ле че ња. Оце њи ва ње рад не спо соб но сти ан ги о-
ло шких бо ле сни ка.

ПРАК ТИЧ НИ СТРУЧ НИ РАД

Кан ди да ти овла да ва ју тех ни ком ва ску лар ног пре гле да: анам-
не за, кли нич ки пре глед, по ста вља ње ин ди ка ци ја за до дат ну ди јаг-
но сти ку, ана ли за ко мор би ди тет них ста ња, ева лу а ци ја оп штег опе-
ра би ли те та. Уче ству ју у ра ду ва ску лар ног кон зи ли ју ма, ре фе ри шу 
ста ње па ци јен та, уче ству ју у ле че њу (ме ди ка мен то зно, ПТА), кон-
тро ли шу бо ле сни ка у по сто пе ра тив ном то ку.

Ле че па ци јен те ко ји ни су кан ди да ти за хи рур шко ле че ње: 
дис тал на бо лест, те шка ко мор би ди тет на ста ња, ди ја бет ска ан ги-
о па ти ја по ти пу дис тал не бо ле сти, си стем ске бо ле сти ве зив ног 
тки ва са ан ги о пат ском пре зен та ци јом, оба вља ју кон сул та ци је са 
кон сул тан ти ма од го ва ра ју ће гра не ин тер не ме ди ци не. Ле че ди ја-
бет ске ан ги о па ти је.

24. Ме ди цин ска па ра зи то ло ги ја и ми ко ло ги ја 
(12 ме се ци)

За да так ових сту ди ја је да пру жи те о риј ске и прак тич не 
аспек те из ме ди цин ске па ра зи то ло ги је и ми ко ло ги је, а ко ји се од-
но се на сле де ће ин фек тив не аген се: про то зое, ме та зое (хел мин ти, 
ар тро по де) и гљи ви це. На овај на чин кан ди да ти се оспо со бља ва ју 
у обла сти ди јаг но сти ке и кон тро ле па ра зи то за и ми ко за чо ве ка, као 
и за са мо ста лан ис тра жи вач ки рад и еду ка ци ју у овим обла сти ма. 

Про грам уже спе ци ја ли за ци је под ра зу ме ва са вла да ва ње ци-
ље ва и ве шти на про гра ма И (па ра зи то ло ги ја) и про гра ма ИИ (ми-
ко ло ги ја). Кан ди дат би ра је дан мо дул из обла сти па ра зи то ло ги је 
или ми ко ло ги је из ко јег ра ди струч ни рад. 

I: Па ра зи то ло ги ја

А. Про грам

Ужа спе ци ја ли за ци ја по чи ње дво не дељ ним упо зна ва њем са 
пред ме том и основ ним гру па ма ин фек тив них аге на са ко ји при па-
да ју па ра зи ти ма, на кон че га сле ди де се то не дељ ни ба зич ни про-
грам у окви ру ко јег кан ди дат тре ба да са вла да ве шти не на бро ја не 
у па ра гра фу Б (ци ље ви и ве шти не). Ужа спе ци ја ли за ци ја се на ста-
вља ода би ром не ког од по ну ђе них мо ду ла на бро ја них у па ра гра фу 
Ц (мо ду ли), где у окви ру иза бра ног мо ду ла кан ди дат тре ба да ура-
ди струч ни рад.

Б. Ци ље ви и ве шти не

 – по зна ва ње и раз у ме ва ње би о ло ги је, жи вот них ци клу са, па-
то ге не зе и ди јаг но сти ке па ра зит ских ин фек ци ја чо ве ка и њи хо вог 
зна ча ја за здра вље љу ди, као и њи хо во су зби ја ње

 – де таљ но по зна ва ње и раз у ме ва ње би о ло ги је век то ра и стра-
те ги је за кон тро лу век то ра и пре ла зних до ма ћи на па ра зи та чо ве ка

 – прак тич на ла бо ра то риј ска иден ти фи ка ци ја па ра зи та, ка ко 
њи хо вих сло бод них фор ми, та ко и ста ди ју ма ко ји су при сут ни у 
тки ви ма и дру гим ма те ри ја ли ма по ре клом од чо ве ка

 – ор га ни за ци ја ра да ла бо ра то ри је за ди јаг но сти ку па ра зит-
ских бо ле сти чо ве ка

 – кла сич не, иму но ло шке и мо ле ку лар не ме то де у ди јаг но сти-
ци па ра зи то за чо ве ка

 – те ра пиј ски аспек ти па ра зи то за чо ве ка и оспо со бља ва ње за 
кон сул тат ски рад у до ме ну те ра пи је па ра зи то за чо ве ка

 – еко ло ги ја и епи де ми о ло ги ја па ра зи та и бо ле сти ко је иза зи-
ва ју у ци љу пра ће ња и су зби ја ња ових ин фек ци ја

 – оспо со бља ва ње кан ди да та за ла бо ра то риј ско или те рен ско 
ис тра жи ва ње где би би ле при ме ње не од го ва ра ју ће ме то де у ис тра-
жи ва њу па ра зит ских бо ле сти

 – оспо со бља ва ње кан ди да та за при пре му и из ра ду струч ног 
ра да, укљу чу ју ћи кри тич ки пре глед ли те ра ту ре, од но сно ре ле-
вант них на уч них пу бли ка ци ја

Ц. Мо ду ли

 – Ме то де у ди јаг но стич кој/кли нич кој па ра зи то ло ги ји
 – Мо ле ку лар на би о ло ги ја па ра зи та и мо ле ку лар но-би о ло шке 

ме то де
 – Па ра зит ске зо о но зе
 – Узроч ни ци црев них ин фек ци ја
 – Узроч ни ци па ра зит ских ин фек ци ја у труд но ћи
 – Троп ске па ра зи то зе
 – Од нос век тор-па ра зит и кон тро ла век то ра
 – Еко ло ги ја па ра зи та
 – Са ни тар на па ра зи то ло ги ја

II: Ми ко ло ги ја

А. Про грам

Овај део про гра ма уже спе ци ја ли за ци је по чи ње дво не дељ-
ним упо зна ва њем са пред ме том и основ ним гру па ма ин фек тив-
них аге на са ко ји при па да ју гљи ви ца ма (ква сни це, пле сни, би фа зне 
гљи ве), на кон че га сле ди де се то не дељ ни ба зич ни про грам у окви-
ру ко јег кан ди дат тре ба да са вла да ве шти не на бро ја не у па ра гра фу 
Б (ци ље ви и ве шти не). Про грам се на ста вља ода би ром не ког од 
по ну ђе них мо ду ла на бро ја них у па ра гра фу Ц (мо ду ли), где у окви-
ру иза бра ног мо ду ла кан ди дат тре ба да ура ди струч ни рад.

Б. Ци ље ви и ве шти не

 – де таљ но по зна ва ње и раз у ме ва ње мор фо ло ги је и так со но-
ми је па то ге них и услов но-па то ге них гљи ва, па то ге не зе и ди јаг но-
сти ке гљи вич них ин фек ци ја чо ве ка (ми ко за) и њи хо вог зна ча ја за 
здра вље љу ди, као и њи хо во су зби ја ње

 – прак тич на ла бо ра то риј ска иден ти фи ка ци ја гљи ви ца, узроч-
ни ка су пер фи ци јал них, ку та них, суб ку та них, си стем ских и ин ва-
зив них ми ко за

 – фак то ри ви ру лен ци је гљи ва и иму но ло шки аспек ти гљи-
вич них ин фек ци ја

 – ор га ни за ци ја ра да ла бо ра то ри је за ди јаг но сти ку гљи вич них 
бо ле сти чо ве ка

 – кла сич не, иму но ло шке и мо ле ку лар не ме то де у ди јаг но сти-
ци гљи вич них обо ље ња љу ди

 – те ра пиј ски аспек ти ми ко за чо ве ка и оспо со бља ва ње за кон-
сул тат ски рад у до ме ну те ра пи је ми ко за

 – еко ло ги ја и епи де ми о ло ги ја гљи ва и бо ле сти ко је иза зи ва ју 
у ци љу су зби ја ња ових ин фек ци ја

 – оспо со бља ва ње кан ди да та за ла бо ра то риј ско или те рен ско 
ис тра жи ва ње где би би ле при ме ње не од го ва ра ју ће ме то де у ис тра-
жи ва њу гљи вич них бо ле сти

 – оспо со бља ва ње кан ди да та за при пре му и из ра ду струч ног 
ра да, укљу чу ју ћи кри тич ки пре глед ли те ра ту ре, од но сно ре ле-
вант них на уч них пу бли ка ци ја

Ц. Мо ду ли

 – Ме то де у ди јаг но стич кој/кли нич кој ми ко ло ги ји
 – Мо ле ку лар на би о ло ги ја гљи ва и мо ле ку лар но-би о ло шке 

ме то де
 – Пле сни иза зи ва чи си стем ских и ин ва зив них ми ко за
 – Ква сни це иза зи ва чи си стем ских и ин ва зив них ми ко за



 – Иза зи ва чи по вр шних и ку та них ми ко за
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти гљи ва на ан ти ми ко ти ке
 – Еко ло ги ја гљи ва
 – Са ни тар на ми ко ло ги ја

Про ве ра зна ња 

1. Прак тич на про ве ра зна ња: (I) пре глед 12 узо ра ка код сум-
ње на па ра зит ску ин фек ци ју, иден ти фи ка ци ја и ко мен тар у пи са-
ној фор ми од но сно фор ми есе ја, (II) пре глед 12 узо ра ка код сум-
ње на гљи вич ну ин фек ци ју, иден ти фи ка ци ја и ко мен тар у пи са ној 
фор ми, од но сно фор ми есе ја.

2. При каз струч ног ра да из иза бра ног мо ду ла.

25. Ви ру со ло ги ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је из ви ру со ло ги је је фор ми ра ње 
ви ру со ло га ко ји је оспо со бљен да се ба ви тра ди ци о нал ном и мо-
ле ку лар ном ди јаг но сти ком ви ру сних обо ље ња у окви ру ру тин ског 
ра да и да спро во ди ме ре пре вен ци је ви ру сних обо ље ња.

Ужа спе ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва ор га ни зо ва ње те о риј ске 
еду ка ци је и прак тич не обу ке ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји, ко ји по 
за вр ше ној обу ци и по ло же ном ис пи ту сти чу зва ње ле ка ра уже спе-
ци ја ли за ци је из ви ру со ло ги је.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ви ру со ло ги је ре а ли зу је се на ме ди-
цин ским фа кул те ти ма, на Ин сти ту ту за ми кро би о ло ги ју и иму но-
ло ги ју. Јед ним де лом, прак тич на обу ка ће се од ви ја ти на Ин сти ту-
ту за ин фек тив не и троп ске бо ле сти и Ин сти ту ту за ви ру со ло ги ју 
и иму но ло ги ју „Тор лак”.

Ужа спе ци ја ли за ци ја се за сни ва на ака дем ским прин ци пи ма 
и фор ми ра њу про фи ла ви ру со ло га, као те ко ви не са вре ме них трен-
до ва у ме ди ци ни. Спе ци фич ност ви ру са као ин фек тив них аге на са, 
усло ви ла је раз вој ви ру со ло ги је као по себ не на у ке и стру ке, бит-
но раз ли чи та од кла сич не ми кро би о ло ги је. Тех ни ке изо ло ва ња и 
иден ти фи ка ци је ви ру са у кли нич ким узор ци ма, зах те ва по зна ва ње 
по себ них, спе ци фич них ви ру со ло шких ме то да, као и по зна ва ње 
тех ни ка мо ле ку лар не би о ло ги је, не са мо у сми слу њи хо вог из во ђе-
ња, не го и ин тер пре та ци је до би је них ре зул та та.

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА

1. Мор фо ло ги ја и струк ту ра ви ру са. Ико за е дар на и спи рал на 
си ме три ја ви ру сног ну кле о кап си да. Ка рак те ри сти ке ви ру сног ге-
но ма, зна чај ре гу ла тор них и струк тур них ви ру сних ге на. Ин фек-
тив ност ви ру сног ге но ма. 5

2. Жи вот ни ци клус ви ру са. Стра те ги ја ви ру сне ре пли ка ци је. 
По де ла ви ру са у кла се по Бал ти мо ру, пре ма на чи ну тран скрип ци је.

3. Ге не ти ка ви ру са.Ге не тич ка ста бил ност ви ру са. Раз ли ке 
из ме ђу ди вљег ви ру са и му тан та. Ге не тич ке ин тер ак ци је ви ру са. 
Мо ле ку лар на епи де ми о ло ги ја ви ру са 

4. Па то ге ност и ви ру лен ци ја ви ру са. Зна чај мо ле кул ска ми-
ми кри ја ви ру са Ти по ви ви ру сних ин фек ци ја, акут не и пер зи-
стент не ин фек ци је. Ла тент не ви ру сне ин фек ци је. Ме ха ни зми ус-
по ста вља ња ла тен ци је и ре ак ти ва ци ја ви ру са. Хро нич не ви ру сне 
ин фек ци је. Ме шо ви те ин фек ци је. 

5. Он ко ге ни ви ру си, он ко ге ни по тен ци јал ви ру са. Ме ха ни зми 
он ко ге не зе ин ду ко ва не ви ру сном ин фек ци јом 

6. Ин тер фе рен ци ја ви ру са, Ан ти ви ру сни ефе кат ин тер фе ро-
на. Зна чај ин тер фе ро на у па то ге не зи ви ру сних ин фек ци ја 

7. Иму ност у ви ру сним ин фек ци ја ма. Зна чај уро ђе не и сте че-
не иму но сти за ис ход и ток ви ру сне ин фек ци ја. Иму но па то ло ги ја 
у ви ру сним ин фек ци ја ма. Ин фек ци је иму но ком пе тент них и иму-
но ком про ми то ва них па ци је на та 

8. Ви ру сне вак ци не, ти по ви вак ци на. Но ва ге не ра ци ја ви ру-
сних вак ци на. Про фи лак тич ке и те ра пиј ске вак ци не. 

9. Ан ти ви ру сна те ра пи ја и раз вој ре зи стен ци је ви ру са на ле-
ко ве.

10. Спе ци фич ност ви ру со ло шке ди јаг но сти ке (кон вен ци-
о нал на и мо ле ку лар на ди јаг но сти ка). Се ро ло шка ди јаг но сти ка. 
Тех ни ке за кван ти та ци ју ви ру са in vi tro и in vi vo 

11 Ort homyxo vi ri dae (v. in flu en cae). Ан ти ген ска ва ри ја бил-
ност ви ру са. Цир ку ла ци ја в. Ин флу ен це у при ро ди и на ста нак епи-
де миј ских и пан де миј ских ти по ва ви ру са. 

12. Pa ramyxo vi ri dae, иза зи ва чи си стем ских и ре спи ра тор них 
ин фек ци ја. Но ве и пре те ће ин фек ци је. Про бле ми ди јаг но сти ке 

13. Pi cor na vi ri dae. По ли о ви рус. Про грам ера ди ка ци је по ли о-
ми је ли ти са. Зна чај кок са ки ви ру сних и ец хо ви ру сних ин фек ци ја и 
ди јаг но стич ки про бле ми 

14. Re tro vi ri dae. е. ХИВ – жи вот ни ци клус ви ру са и иму но па-
то ге не за ХИВ ин фек ци је. Са вре ме на ди јаг но сти ка и те ра пи ја. Он-
ко ге ни ре тро ви ру си (ХТЛВ-1 и 2). 

15. Ви ру си иза зи ва чи га стро ин те сти нал них обо ље ња (Re-
o vi ri dae, Аstroviridae, Ca li ci vi ri dae). Па то ге не за, кли нич ко ис по-
ља ва ње, ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка и те ра пи ја. Co ro na vi ri dae и 
Тogaviridae (ви рус ру бе ле) 

16. Ade no vi ri dae. Па то ге не за бо ле сти и ла бо ра то риј ска ди јаг-
но сти ка. Аде но ви ру сне ин фек ци је иму но ком про ми то ва них осо ба. 

17. Пар во ви ри дае, ауто ном ни и де фект ни пар во ви ру си. Ди-
јаг но сти ка обо ље ња. Зна чај пар во ви ру сних ин фек ци ја у пе ди ја-
три ји, ги не ко ло ги ји и хе ма то ло ги ји. 

18. Po li o ma vi ri dae. JC и BK ви рус, зна чај акут них и пер зи-
стент них ин фек ци ја 

19. Pa pi lo ma vi ri dae. ХПВ. Ин фек ци је оро фа риг не ал не ре ги је и 
уро ге ни тал ног трак та. Он ко ге ни по тен ци јал ви ру са.ХПВ вак ци не. 

20. Pox vi ri dae. Спе ци фич ност и раз ли чи тост поxвируса. Ера-
ди ка ци ја ва ри о ле. Поxвируси као иза зи ва чи ви ру сних зо о но за. Би-
о те ро ри зам и поxвируси 

21. Her pe svi ri dae. HHV-1 до HHV-8.. Ла тент не ин фек ци је и 
ре ак ти ва ци је. Зна чај хер пес ви ру сних ин фек ци ја код иму но ком-
пе тент них и иму но ком про ми то ва них па ци је на та. Ди јаг но сти ка и 
пра ће ње хер пес ви ру сних ин фек ци ја. Из бор те сто ва за ди јаг но-
сти ку. 

22. Ар бо ви ру си (Тogaviridae, Fla vi vi ri dae, Bynyavi ri dae) и ин-
фек ци је. Ви ру сне зо о но зе. Rhab do vi ri dae, ви рус бе сни ла. Аре на-, 
Бунyа – и Фи ло ви ру си.

23. Ви ру сни хе па ти ти си (HАV, HBV, HCV, HDV, и дру ги). 
Ети о ло ги ја и па то ге не за ин фек ци је. Ди јаг но сти ка хе па ти ти са – ди-
фе рен ци јал но ди јаг но стич ки и прог но стич ки те сто ви. Пра ће ње 
ефи ка сно сти те ра пи је мо ле ку лар ним ме то да ма. Пре вен ци ја ви ру-
сних хе па ти ти са. 

ВИ РУ СО ЛО ГИ ЈА – Прак тич на на ста ва

Спе ци ја ли зант на ужој спе ци ја ли за ци ји са вла да ва сле де ће 
ве шти не:

 – Изо ло ва ње ви ру са у кул ту ри ће ли ја  – из во ди (5)
 – Иден ти фи ка ци ја ви ру са на кон изо ло ва ња у кул ту ри ће ли-

ја  – из во ди (5)
 – Тех ни ке ис пи ти ва ња ре зи стен ци је ви ру са на ан ти ви ру сне 

ле ко ве у кул ту ри ће ли ја  – упо зна је се
 – Тех ни ке ти тра ци је ви ру са у си сте ми ма жи вих ће ли ја  – из-

во ди (5)
 – До ка зи ва ње ви ру сних ан ти ге на  – из во ди (5)
 – При ме на се ро ло шких ме то да у ди јаг но сти ци ви ру сних ин-

фек ци ја: 
 – иму но ен зим ски те сто ви (ЕЛИ СА)  – из во ди и ту ма чи (10) 
 – те сто ви од ре ђи ва ња ави ди те та  – из во ди и ту ма чи (5)
 – ме то да иму но флу о ре сцен ци је  – из во ди и ту ма чи (5)
 – иму но блот тех ни ке  – из во ди и ту ма чи (5)
 – При ме на мо ле ку лар них тех ни ка у ви ру со ло шкој ди јаг но-

сти ци: 
 – Екс трак ци ја ДНК  – из во ди (10)
 – Екс трак ци ја РНК  – из во ди (5)
 – PCR  – из во ди (10)
 – Ne sted PCR  – из во ди (5)
 – RT-PCR  – из во ди (5)
 – Тех ни ке ви зу е ли за ци је PCR про ду ка та  – из во ди (20)
 – „Real ti me” PCR за кван ти та ци ју ви ру сног ге но ма  – из во ди (5)
 – Тех ни ке ге но ти пи за ци је ви ру сног ге но ма  – из во ди (5) 
 – Ко ри шће ње и пре тра жи ва ње on-li ne ген ских ба за по да та-

ка  – из во ди (5)
 – Фи ло ге нет ска ана ли за ви ру сних ге но ма  – упо зна је се 
 – Тех ни ке ис пи ти ва ња ге нет ске осно ве ре зи стен ци је на ан ти-

ви ру сне ле ко ве  – упо зна је се
 – Оста ле тех ни ке мо ле ку лар не би о ло ги је  – при ме на у ви ру-

со ло шкој ди јаг но сти ци (тех ни ка хва та ња хи бри да, тех ни ка раз гра-
на те ДНК, НАС БА, ......)  – упо зна је се



26. Бак те ри о ло ги ја 
(12 ме се ци)

ОСНО ВЕ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Ужа спе ци ја ли за ци ја из Бак те ри о ло ги је пред ста вља на ста вак 
спе ци ја ли стич ких сту ди ја из Ми кро би о ло ги је са па ра зи то ло ги јом 
То је обра зов ни про цес то ком ко јег ле кар спе ци ја ли ста сти че про-
ши ре но те о риј ско, прак тич но и кли нич ко зна ње из бак те ри о ло ги-
је. По што бак те ри о ло ги ја, као ком плек сна и хе те ро ге на ме ди цин-
ска ди сци пли на, про жи ма ско ро све обла сти ме ди ци не, сти ца ње 
це ло ви тог по зна ва ња зах те ва по себ ну и си сте мат ску еду ка ци ју 
ко ја се не мо же по сти ћи до пун ском еду ка ци јом у окви ру дру гих 
спе ци јал но сти.

ЦИЉ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Циљ уже спе ци ја ли за ци је из бак те ри о ло ги је је сти ца ње зна-
ња и ве шти на ко је спе ци ја ли сту из бак те ри о ло ги је оспо со бља ва ју 
да у бли ској и кон ти ну и ра ној са рад њи са кли ни ча ри ма раз ли чи тих 
спе ци јал но сти, оба вља сле де ће ак тив но сти:

 – ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња ве за на за от кри ва ње бак те риј-
ских узроч ни ка ин фек ци ја, ње го ву иден ти фи ка ци ју и ка рак те ри-
за ци ју, а због пра во вре ме ног по ста вља ња ди јаг но зе и от по чи ња ња 
аде кват ног ле че ња 

 – ева лу а ци ја и струч на ин тер пре та ци ја ре зул та та бак те ри о-
ло шких ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња

 – ква ли фи ко ва но и ра ци о нал но ко ри шће ње ме то да за ди јаг-
но сти ко ва ње бак те риј ских ин фек ци ја, као и обез бе ђи ва ње ква ли-
те та и стан дар ди за ци је ра да у бак те ри о ло шким ла бо ра то ри ја ма

 – уса вр ша ва ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих ди јаг но стич ких 
ме то да за от кри ва ње бак те риј ских ин фек ци ја и пра ће ње то ка бо-
ле сти

 – са рад ња са ле ка ри ма раз ли чи тих спе ци јал но сти у ди јаг но-
сти ко ва њу бак те риј ских ин фек ци ја, као и у спро во ђе њу те ра пи је и 
пре вен ци је истих

ПРО ГРАМ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Про грам уже спе ци ја ли за ци је из Бак те ри о ло ги је об у хва та:
 – те о риј ски део уже спе ци ја ли за ци је 
 – прак тич ни део уже спе ци ја ли за ци је 

Те о риј ски део (2 се ме стра)

Те о риј ска на ста ва се оба вља то ком јед ног ме се ца уже спе ци-
ја ли за ци је по пред ви ђе ном про гра му. 

Прак тич ни део (11 ме се ци) 

Прак тич ни део уже спе ци ја ли за ци је за по чи ње на кон од слу-
ша ног те о риј ског де ла. 

У овој фа зи уже спе ци ја ли за ци је, спе ци ја ли зант усва ја зна-
ња о на чи ну ор га ни за ци је бак те ри о ло шке ла бо ра то ри је и прав ним 
ре гу ла ти ва ма ре ле вант ним за рад ла бо ра то ри је. Та ко ђе из во ди 
ме то де сте ри ли за ци је и дез ин фек ци је, над зор над ква ли те том и 
сте рил но шћу под ло га, рас тво ра и дру гих суп стан ци. Из во ди ми-
кро скоп ске тех ни ке и раз ли чи те ме то де бо је ња пре па ра та, ме то де 
кул ти ви са ња бак те ри ја, би о хе миј ске и се ро ло шке иден ти фи ка ци-
је, од ре ђи ва ња осе тљи во сти бак те ри ја на раз ли чи те ан ти би о ти ке 
и хе ми о те ра пе у ти ке, као и бр зе ме то де за до ка зи ва ње ан ти ге на 
бак те ри ја. Из во ди са вре ме не ме то де хи бри ди за ци је ну кле ин ских 
ки се ли на и ре ак ци је умно жа ва ње ну кле ин ских ки се ли на ко је се 
ко ри сте у ди јаг но сти ци раз ли чи тих бак те риј ских ин фек ци ја.

Овла да ва по ступ ци ма за от кри ва ње, пра ће ње и спре ча ва ње 
ши ре ња ин тра хо спи тал них ин фек ци ја, ме то да ма за од ре ђи ва ње 
осе тљи во сти изо ло ва них ми кро ор га ни за ма на ан ти би о ти ке и/ или 
хе ми о те ра пе у ти ке ин ви тро и пра ти ре зул та те ле че ња бо ле сни ка. 
Из во ди по ступ ке за од ре ђи ва ње епи де ми о ло шких мар ке ра.

Спе ци ја ли зант уже спе ци ја ли за ци је из во ди сле де ће ве шти не:
 – Кон тро ла про це са сте ри ли за ци је
 – Над зор над ква ли те том и сте рил но шћу под ло га
 – Иму но флу о ре сцент не тех ни ке у бак те ри о ло ги ји
 – Ми кро ско пи ра ње и ин тер пре та ци ја ди рект них ми кро скоп-

ских пре па ра та раз ли чи тих кли нич ких узо ра ка

 – Бр зе ме то де за до ка зи ва ње бак те риј ских ан ти ге на у кли-
нич ким узор ци ма

 – Бак те ри о ло шки пре глед бри се ва гу ше, но са, ока, уха, усне 
ду пље

 – Бак те ри о ло шки пре глед спу ту ма, се кре та и аспи ра та тра хе-
је и брон ха

 – Бак те ри о ло шки пре глед пунк та та, екс у да та, гно ја и бри се ва 
ра на

 – Бак те ри о ло шки пре глед ли кво ра
 – Бак те ри о ло шки пре глед се кре та уре тре, ва ги не и цер вик са
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ана е роб ним бак те ри ја ма
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ми ко бак те ри ја ма
 – Хе мо кул ту ра
 – Ури но кул ту ра
 – Ко про кул ту ра
 – При ме на се ро ло шких тех ни ка у бак те ри о ло ги ји
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них спи рал ним бак те ри ја ма
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них стрикт но ин тра це лу лар-

ним бак те ри ја ма
 – Ди јаг но сти ка ин фек ци ја иза зва них ми ко пла зма ма
 – Кул ти ви са ње бак те ри ја у ауто ма ти зо ва ним си сте ми ма
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти бак те ри ја на ан ти би о ти ке и хе-

ми о те ра пе у ти ке ин ви тро
 – Ис пи ти ва ње осе тљи во сти ми ко бак те ри ја на ту бер ку ло ста-

ти ке ин ви тро
 – До ка зи ва ње ток си на бак те ри ја ин ви тро
 – Мо ле ку лар не тех ни ке ко је се ко ри сте у ди јаг но сти ци бак те-

риј ских ин фек ци ја

27. Ди је то те ра пи ја 
(12 ме се ци)

Прак тич ни рад се оба вља у:
 – Са ве то ва ли шту за ди је те ти ку Ин сти ту та за хи ги је ну, Ме ди-

цин ског фа кул те та
 – Ин сти ту ту за ен до кри но ло ги ју и ди ја бе тес, Ме ди цин ског 

фа кул те та
 – Ин сти ту ту за га стро ен те ро ло ги ју, Ме ди цин ског фа кул те та 
 – Кли ни ка за пе ди ја три ју, Ме ди цин ског фа кул те та 
 – Цен тар за ис пи ти ва ње на мир ни ца

Програм наставе I семестра

 – Осно ви хи ги је не ис хра не
 – Увод у ис хра ну
 – Фи зи о ло ги ја ис хра не
 – Осно ви иму но ло ги је и фар ма ко ло ги је
 – Осно ви ис хра не по је ди них ка те го ри ја здра вих љу ди
 – Ме то до ло ги ја ис пи ти ва ња ис хра не и ухра ње но сти љу ди
 – Здрав стве на без бед ност хра не
 – На мир ни це и тех но ло ги ја хра не
 – Со ци јал ни аспек ти ис хра не
Дру ги се ме стар об у хва та 80 ча со ва те о ри је и 100 ча со ва 

прак тич ног ра да. 
Пред ви ђе не су и ин ди ви ду ал не кон сул та ци је са сва ким кан-

ди да том у тра ја њу од 50 ча со ва 

Програм наставе II семестра

1. Ди је то про фи лак са
2. Ди је то те ра пи ја

Обавезе и вештине

 – Иден ти фи ка ци ја здрав стве них про бле ма ко ји су ве за ни са 
ис хра ном би ло на ин ди ви ду ал ном ни воу или у за јед ни ци

 – Из во ђе ње ан тро по ме триј ских и ди је тет ских ис пи ти ва ња и 
про це на ста ња ухра ње но сти по пу ла ци о них гру па и по је ди на ца

 – При ме на ме то да за про це ну те ле сног са ста ва са ана ли зом ре-
ле вант них би о хе миј ских, функ ци о нал них и кли нич ких ис пи ти ва ња 

 – Од ре ђи ва ње ну три тив них по тре ба за по пу ла ци о не гру пе 
или по је дин це у скла ду са пре по ру ка ма за пра вил ну ис хра ну

 – Пру жа ње са ве та за ис хра ни у па то ло шким ста њи ма и пла-
ни ра ње и пра ће ње ефе ка та свих нај ва жни јих те ра пе ут ских ди је та



 – Про це на би о ло шке, енер гет ске и ну три тив не вред но сти на-
мир ни ца

 – Овла да ва ње основ ним ме то да ма еду ка ци је у обла сти ис хра-
не и при ме на у прак си.

28. Ме ди цин ска еко ло ги ја 
(12 ме се ци)

ПР ВИ ДЕО (9 ме се ци, укуп но 300 ча со ва те о рет ске и се ми нар ске 
на ста ве)

Пр ви део спе ци ја ли стич ког ста жа у тра ја њу од 9 ме се ци оба-
ве зно се оба вља у Ин сти ту ту за хи ги је ну и ме ди цин ску еко ло ги ју 
Ме ди цин ског фа кул те та ко ји ор га ни зу је овај об лик на ста ве на ни-
воу узе спе ци ја ли за ци је На ста ва се оба вља у ви ду пре да ва ња (те о-
рет ска на ста ва) и се ми на ра.

ДРУ ГИ ДЕО (3 ме се ца)

Дру ги део спе ци ја ли стич ког ста жа у тра ја њу од 3 ме се ца 
оба ве зно се оба вља у:

Вој но ме ди цин ској Ака де ми ји
Ин сти ту ту за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је,
Ин сти ту ту за јав но здра вље у Но вом Са ду,
Ин сти ту ту за јав но здра вље у Ни шу, или у
Град ском за во ду за јав но здра вље у Бе о гра ду,
Са др жај прак тич ног струч ног ра да у то ку овог де ла спе ци ја-

ли стич ког ста жа сво ди се на рад у по је ди ним сек то ри ма Ин сти ти-
та од но сно за во да за јав но здра вље у ко ји ма се спе ци ја ли стич ки 
стаж оба вља, и то у сле де ћим сек то ри ма ко ји сви при па да ју ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци ХИ ГИ ЈЕ НА И ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ-
ДИ НЕ:

1. Хи ги је на и ме ди цин ска еко ло ги ја,
2. Уна пре ђе ње ис хра не,
3. Еко ток си ко ло ги ја,
4. Ла бо ра то ри ја за ху ма ну еко ло ги ју
Де лат но сти ко је ови сек то ри по кри ва ју, и са чи јим са др жа јем 

спе ци ја ли зант тре ба де таљ но да се упо зна то ком 3 ме се ца прак-
тич не обу ке, и да при том стек не од го ва ра ју ће ве шти не су сле де ће:

 – Ис пи ти ва ње сте пе на за га ђе но сти ва зду ха,
 – Кон тро ла хи ги јен ске ис прав но сти во де за пи ће и во де ба зе-

на за ку па ње,
 – Ис пи ти ва ње ква ли те та по вр шин ских и от пад них во да,
 – Ме ре ње ни воа ко му нал не бу ке,
 – Са ни тар но-хи ги јен ски над зор над ра дом обје ка та ко му нал-

ног и дру штве ног стан дар да,
 – Си сте мат ска кон тро ла здрав стве не ис прав но сти на мир ни ца 

и пред ме та оп ште упо тре бе,
 – Кон тро ла ефи ка сно сти дез ин фек ци о них сред ста ва као и 

сте рил но сти са ни тет ског ма те ри ја ла,
 – Ми кро би о ло шке, па ра зи то ло шке, хе миј ске, ток си ко ло шке и 

би о хе миј ске ла бо ра то риј ске ана ли зе, као и кон тро ла штет них би о-
ло шких и хе миј ских аге на са,

 – Ка рак те ри за ци ја опа сног и дру гог от па да,
 – Упо зна ва ња са ра дом и уче шће у ра ду Мо бил не је ди ни це 

фор ми ра не за ин тер вен ци је у ак ци ден тал ним си ту а ци ја ма на под-
руч ју гра да и де лу Ре пу бли ке Ср би је (про це на ри зи ка, иден ти фи-
ка ци ја штет ног аген са и пред ла га ње ме ра за са на ци ју ак ци ден та)

Са др жај те о рет ске и се ми нар ске на ста ве у то ку спе ци ја ли-
стич ког ста жа
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I и II. УВОД У МЕ ДИ ЦИН СКУ ЕКО ЛО ГИ ЈУ И ЕКО ТОК-
СИ КО ЛО ГИ ЈУ

КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА КАО ОСНОВ ЕКОЛОШКЕ
МЕДИЦИНЕ (ЕКОМЕДИЦИНЕ)

 – Еко ло ги ја као по себ на на у ка мул ти ди сци пли нар ног ка рак-
те ра; по јам и пред мет ис тра жи ва ња

 – Би ос фе ра или жи вот на област (про стор) ор ган ског све та на 
Зе мљи, као вр хов но је дин ство жи ве и не жи ве при ро де

 – По је ди ни ме ди ји би ос фе ре: ли тос фе ра, хи дрос фе ра, ат мос-
фе ра

 – Еко си стем као еле мен тар на струк тур но-функ ци о нал на је-
ди ни ца би ос фе ре; сло же ност и ди на мич ност еко си сте ма

 – Ком по нен те еко си сте ма: жи вот но ста ни ште (би о топ), жи-
вот на за јед ни ца (би о це но за), и од но си из ме ђу њих

 – Еко ло шки фак то ри у сре ди ни у ко јој чо век жи ви и ра ди  – 
оп ште по став ке. Не ки об ли ци по на ша ња за га ђи ва ча у еко си сте му 
(би о кон цен тра ци ја, би о а ку му ла ци ја, би о маг ни фи ка ци ја).

 – Чо век као је дан од нај моћ ни јих еко ло шких фак то ра би от-
ског ка рак те ра, и ње го во деј ство на би о топ и би ос фе ру у це ли ни

 – Еко ло шка ме ди ци на (еко ме ди ци на)  – по јам и пред мет ра да, 
на уч но и стра жи вач ке обла сти де ло ва ња

 – Ко му нал на хи ги је на  – по јам и пред мет ис тра жи ва ња; еко-
ток си ко ло ги ја  – по јам и пред мет ис тра жи ва ња



III. АЕРО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ У НА СЕ ЉИ МА: МЕ ТОД РА ДА  
НА ЊЕ ГО ВОЈ КОН ТРО ЛИ

 – Аеро за га ђе ње као од сту па ње од нор мал ног са ста ва и ста ња 
ва зду ха: де фи ни са ње пој ма

 – Ста ци о нар ни и мо бил ни из во ри аеро за га ђе ња у на се љи ма и 
нај ва жни је за га ђу ју ће ма те ри је из по је ди них из во ра

 – За га ђу ју ће ма те ри је: при мар на еми си ја и се кун дар но ство-
ре ни по лу тан ти; раз ма тра ње по де ле на кван ти та тив не и ква ли та-
тив не

 – Де фи ни са ње пој мо ва: еми си ја и ими си ја за га ђу ју ћих ма те-
ри ја, за га ђи ва ње ва зду ха, гра нич на вред ност ими си је (ГВИ) за га-
ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху, ими си ја упо зо ре ња, епи зод но за га ђе-
ње ва зду ха I од но сно II сте пе на

 – Пре вен тив но-ме ди цин ске и дру ге ме ре у кон тро ли аеро за-
га ђе ња и спре ча ва њу штет них здрав стве них по сле ди ца

 – Мо ни то ринг си стем: си сте мат ска ме ре ња ими си је код нас; 
ка та стар за га ђи ва ча; мер на ме ста и мре жа мер них ме ста

 – Ме то до ло ги ја узи ма ња узо ра ка ва зду ха у спољ ној сре ди ни; 
вр сте узо ра ка по уче ста ло сти и тра ја њу узор ко ва ња

 – На чин при ка зи ва ња ре зул та та си сте мат ског ме ре ња ими-
си је: про сеч не вред но сти у од го ва ра ју ћем пе ри о ду, број да на са 
вред но сти ма из над ГВИ (ка рак те ри стич на вред ност), фре квен ци ја 
ви со ких кон цен тра ци ја, ме ди ја на, итд.

 – Упо зна ва ње са ре зул та ти ма ме ре ња ими си је у по је ди ним 
на се љи ма и ин ду стриј ским ре ги о ни ма

 – Основ не гру пе за га ђу ју ћих ма те ри ја за ко је се вр ши си сте-
мат ско ме ре ње у ва зду ху, њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке од но сно 
пред став ни ци по је ди них гру па

 – Упо зна ва ње са де лат но сти ма Ин сти ту та од но сно За во да за 
за шти ту здра вља у обла сти кон тро ле аеро за га ђе ња

IV. НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ НЕО Р ГАН СКЕ ГА СО ВИ ТЕ СУП СТАН ЦЕ  
У ВА ЗДУ ХУ НА СЕ ЉА

СУМ ПОР ДИ ОК СИД (SО2): при род ни и ве штач ки из во ри, 
њи хов ре ла тив ни зна чај и раз ме ре ства ра ња у тро пос фе ри

 – Об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је и њи хов зна чај; се-
зон ски ка рак тер аеро за га ђе ња на при ме ру SО2

 – Здрав стве не по сле ди це хро нич ног не про фе си о нал ног из ла-
га ња сум пор ди ок си ду, по себ но на вул не ра бил не ка те го ри је

 – Ме ре за шти те код не про фе си о нал не екс по зи ци је: за кон ска 
ре гу ла ти ва усме ре на ка за шти ти оп ште по пу ла ци је

 – Сум пор ди ок сид као јед на од за га ђу ју ћих ма те ри ја ко ја се 
си сте мат ски ме ри у ва зду ху, и ње го ва ГВИ

 – По јам ими си је упо зо ре ња и епи зод ног за га ђе ња ва зду ха I и 
II сте пе на на при ме ру SО2; спе ци фич но сти ових си ту а ци ја за сум-
пор ди ок сид и чађ исто вре ме но; ту ма че ње ре зул та та до би је них ме-
ре њи ма сум пор ди ок си да у по је ди ним на се љи ма.

АЗО ТО ВИ ОК СИ ИИ (NОx): нај ва жни ји пред став ни ци, и 
основ ни при род ни и ве штач ки из во ри азо то вих ок си да

 – Основ на штет на деј ства азо то вих ок си да у тро пос фе ри од-
но сно стра тос фе ри

 – Об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је и зна чај по је ди них 
об ли ка

 – Бо ра вак у за тво ре ном про сто ру као је дан вид ове екс по зи-
ци је: из во ри и кон цен тра ци је азо то вих ок си да у ва зду ху 

 – Здрав стве не по сле ди це хро нич ног не про фе си о нал ног из ла-
га ња азо то вим ок си ди ма; деј ство на вул не ра бил не ка те го ри је

 – Ме ре и сред ства за шти те код не про фе си о нал не екс по зи ци-
је: за кон ска ре гу ла ти ва усме ре на ка за шти ти оп ште по пу ла ци је

 – Азот ди ок сид као јед на од за га ђу ју ћих ма те ри ја ко ја се си-
сте мат ски ме ри у ва зду ху у спољ ној сре ди ни, и ње го ва ГВИ

 – ГВИ, ими си ја упо зо ре ња, и епи зод но за га ђе ње ва зду ха I и 
II сте пе на на при ме ру азо то вих ок си да.

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма азо то вих ок си да 
у по је ди ним на се љи ма у Ср би ји

ОЗОН (О3): при зем ни и стра тос фер ски
 – При зем ни или ам би јен тал ни озон  – на чин на ста ја ња, об ли-

ци екс по зи ци је, и штет ни здрав стве ни ефек ти
 – Кон цен тра ци је у ва зду ху по је ди них гра до ва код нас и у све-

ту, ГВИ за озон, ими си ја упо зо ре ња и епи зод но за га ђе ње
 – Уре ђа ји за дез ин фек ци ју и де зо до ра ци ју ва зду ха у за тво ре-

ном про сто ру на ба зи про дук ци је озо на (кри тич ки осврт)

 – Уло га озо на у стра тос фе ри у за шти ти жи вог све та на Зе мљи 
од штет ног деј ства УВ ра ди ја ци је

 – Озон ске пра зни не (ру пе) у стра тос фе ри: на чин на ста ја ња и 
зна чај за жи ви свет на Зе мљи

 – Штет не здрав стве не по сле ди це УВ ра ди ја ци је ма лих та ла-
сних ду жи на: ма лиг на и дру га обо ље ња ко же и ока

 –Уло га озо на у на стан ку фе но ме на „ста кле не ба ште” („green
house effect”)

 – Ак ци је гло бал ног ка рак те ра и дру ге ме ре у за шти ти озон-
ског омо та ча Зе мље од да љих оште ће ња

УГЉЕН МО НОК СИД (ЦО): ка рак те ри сти ке, основ ни при-
род ни и ве штач ки из во ри

 – Об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је и зна чај по је ди них 
об ли ка

 – Бо ра вак у за тво ре ном про сто ру као вид не про фе си о нал не 
екс по зи ци је: из во ри и кон цен тра ци је CО у ва зду ху

 – Здрав стве ни ефек ти угљен мо нок си да
 – Ме ре за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс по зи ци је; 

за кон ска ре гу ла ти ва
 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма CО у на се љи ма 

Ср би је: ГВИ, ими си ја упо зо ре ња, епи зод но за га ђе ње
ХЛОР (Cl2) и ХЛО РО ВО ДО НИК (HCl): Основ не хе миј ске 

ка рак те ри сти ке ових га со ва
 – При род ни и нај ва жни ји ве штач ки из во ри Cl2 и HCl, и њи-

хов ре ла тив ни до при нос за га ђе њу жи вот не сре ди не
 – Зна чај и ве ли чи на не про фе си о нал не екс по зи ци ја оп ште по-

пу ла ци је и нај ва жни је здрав стве не по сле ди це
 – Ак ци ден тал на (ха ва риј ска) за га ђе ња ва зду ха и здрав стве ни 

ри зик по ста нов ни штво у на се љи ма
АМО НИ ЈАК (NH3): Нај ва жни је хе миј ске ка рак те ри сти ке 

амо ни ја ка
 – Ве штач ки из во ри у чо ве ко вом окру же њу: нај ва жни ја ме ста 

и об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је
 – Здрав стве ни ефек ти амо ни ја ка: слу зни це ре спи ра тор ног 

трак та (ири та тив ни и ка у стич ни ефек ти), слу зни ца ока
 – Амо ни јак као јед на од за га ђу ју ћих ма те ри ја за ко је се вр ши 

си сте мат ско ме ре ње у ва зду ху, и ње го ва ГВИ

V. СУ СПЕН ДО ВА НЕ ЧЕ СТИ ЦЕ У ВА ЗДУ ХУ

ТА ЛО ЖНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ  – као је дан од об ли ка и ме ри ла за га-
ђе ња ва зду ха; де фи ни са ње пој ма

 – Ме тод ра да на при ку пља њу че сти ца из ва зду ха ко је се та ло-
же на од ре ђе ну по вр ши ну: ме то да се ди мен та то ра

 – Ком по нен те са др жа ја се ди мен та то ра: ко ли чи на па да ви не, 
рас твор не од но сно не рас твор не ма те ри је у укуп ном се ди мен ту

СУ СПЕН ДО ВА НЕ ЧЕ СТИ ЦЕ као је дан об лик и ме ри ло за га-
ђе ња ва зду ха; де фи ни са ње пој ма

 – Вр сте аеро со ла (при род ног и ан тро по ге ног по ре кла), и 
зна чај од ре ђи ва ња су спен до ва них че сти ца, ко је се не та ло же већ 
оста ју да леб де у ва зду ху

 – Ме тод ра да на узор ко ва њу ва зду ха ра ди од ре ђи ва ња ко ли-
чи не, оп тич ких осо би на, ве ли чи не и хе миј ског са ста ва че сти ца су-
спен до ва них у ва зду ху

 – Су спен до ва не че сти це као ме ди јум у ко ме се од ре ђу ју по је-
ди ни по лу тан ти (Pb, Cd, Zn, Mn, Ni, As, Cr)

ЧАЂ  – про це си са го ре ва ња као ан тро по ге ни из во ри ча ђи у 
ва зду ху

 – Основ не фи зич ко-хе миј ске ка рак те ри сти ке че сти ца ча ђи 
као но си ла ца ра зно вр сних дру гих по лу та на та

 – Суд би на удах ну тих че сти ца ча ђи у ре спи ра тор ном трак ту у 
за ви сно сти од њи хо ве ве ли чи не

 – Не про фе си о нал на екс по зи ци ја ча ђи у град ској сре ди ни и 
здрав стве не по сле ди це

 – До при нос овог об ли ка за га ђе ња ва зду ха агра ва ци ји симп то-
ма код хро нич них ре спи ра тор них обо ље ња

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма ча ђи у по је ди ним 
на се љи ма у Ср би ји

VI. ТЕ ШКИ МЕ ТА ЛИ КАО ЗА ГА ЂУ ЈУ ЋЕ МА ТЕ РИ ЈЕ  
У ВА ЗДУ ХУ НА СЕ ЉА

ОЛО ВО (Pb)  – Оло во у жи вот ној сре ди ни: при род но при сут-
но оло во, и као по сле ди ца ан тро по ге них ак тив но сти



 – Упо тре ба ети ли зи ра ног бен зи на као об лик ве штач ког за га-
ђе ња чо ве ко ве око ли не (ТЕО, ТМО)

 – Нај че шћи об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је оп ште по-
пу ла ци је: за га ђе ни ва здух, во да за пи ће

 – Екс по зи ци ја де це: ин ха ла ци ја у град ској сре ди ни, ин ге сти ја 
олов них је ди ње ња пре ко пред ме та обо је них олов ним бо ја ма

 – Ка рак те ри сти ке ме та бо ли зма нео р ган ског оло ва, од но сно 
ор ган ских је ди ње ња оло ва и нај ва жни ји здрав стве ни ефек ти

 – Ме ре и сред ства за шти те у усло ви ма не про фе си о не екс по-
зи ци је; ГВИ у та ло жним ма те ри ја ма и у су спен до ва ним че сти ца ма

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма оло ва у по је ди-
ним на се љи ма у Ср би ји (из ве шта ји За во да за за шти ту здра вља)

ЖИ ВА (Hg)  – При род ни и ве штач ки из во ри за га ђе ња жи вот-
не сре ди не жи вом, и њи хов ре ла тив ни до при нос укуп ном за га ђе њу

 – Нај ва жни ја ме ста не про фе си о нал не екс по зи ци је нео р ган-
ским је ди ње њи ма жи ве: тзв. „вру ће тач ке”

 – Ме та бо ли зам нео р ган ских и ор ган ских је ди ње ња жи ве, 
рас по де ла у ор га ни зму, аку му ла ци ја; здрав стве ни ефек ти

 – Ме то до ло ги ја узор ко ва ња ва зду ха у на се ље ним ме сти ма за 
жи ву као је дан од те шких ме та ла; ту ма че ње ре зул та та до би је них 
ме ре њи ма жи ве у су спен до ва ним че сти ца ма у по је ди ним на се љи-
ма у Ср би ји

 – Ме ре и сред ства за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс-
по зи ци је

КАД МИ ЈУМ (Cd)  – При род но при су ство и ан тро по ге ни из-
во ри кад ми ју ма у жи вот ној сре ди ни

 – Об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је оп ште по пу ла ци је; 
пу ше ње као об лик не про фе си о нал не екс по зи ци је кад ми ју му

 – Нај ва жни ји здрав стве ни ефек ти кад ми ју ма и ње го вих је ди-
ње ња

 – Ме ре и сред ства за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс-
по зи ци је за гру пу те шких ме та ла

 – Гра нич на вред ност ими си је за кад ми јум у та ло жним ма те-
ри ја ма и у су спен до ва ним че сти ца ма

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма кад ми ју ма у по је-
ди ним на се љи ма у Ср би ји

МАН ГАН (Мn)  – Нај ва жни је осо би не ман га на и ње го вих је-
ди ње ња; фи зи о ло шка уло га Мn код љу ди

 – При род но при су ство ман га на, и ман ган у жи вот ној сре ди ни 
као по сле ди ца ан тро по ге них ак тив но сти

 – Об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је оп ште по пу ла ци је у 
на се љи ма, и у бли зи ни про из вод но-пре ра ђи вач ких обје ка та

 – Са го ре ва ње без о лов ног „зе ле ног” бен зи на и ути цај на по ве-
ћа ње екс по зи ци је ста нов ни штва ман га ну

 – Осно ве ток си ко ки не ти ке ман га на при не про фе си о нал ној 
екс по зи ци ји уди са њем, пер ку та ном ап сорп ци јом ор ган ских је-
ди ње ња, или пе ро рал ним пу тем; нај ва жни ји здрав стве ни ефек ти 
ман га на и ње го вих је ди ње ња

 – Ме ре и сред ства за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс-
по зи ци је за гру пу те шких ме та ла, и ГВИ за ман ган

VII. ОР ГАН СКЕ МА ТЕ РИ ЈЕ У ВА ЗДУ ХУ (ОР ГАН СКИ  
РАС ТВА РА ЧИ)

 – По ре кло и оп ште ка рак те ри сти ке ор ган ских ма те ри ја (ис-
пар љи вих угљо во до ни ка) у ва зду ху

 – Пред став ни ци ор ган ских ма те ри ја у ва зду ху пре ма („Сл. гла-
сни ку РС”, број 54/92): 1) Мо но ци клич ни аро ма тич ни угљо во до ни-
ци, 2) Ал де хи ди, 3) Ха ло ге ни угљо во до ни ци, 4) Угљен ди сул фид

 – Нај ва жни је фи зич ко-хе миј ске осо би не ор ган ских рас тва ра-
ча; кла си фи ка ци ја и нај ва жни ји пред став ни ци кла са (гру па)

 – Ка рак те ри сти ке и нај ва жни ја ме ста не про фе си о нал не екс-
по зи ци је ор ган ским рас тва ра чи ма (са го ре ва ње ети ли зи ра ног и 
без о лов ног бен зи на у мо тор ним во зи ли ма као из вор не ких ис пар-
љи вих угљо во до ни ка)

 – Пу те ви про до ра у ор га ни зам и нај ва жни ји здрав стве ни 
ефек ти код не про фе си о нал не екс по зи ци је

 – Ме ре за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс по зи ци је

VI II. КАН ЦЕ РО ГЕ НЕ ОР ГАН СКЕ И НЕО Р ГАН СКЕ МА ТЕ РИ ЈЕ 
У ВА ЗДУ ХУ НА СЕ ЉА

КАН ЦЕ РО ГЕ НЕ ОР ГАН СКЕ МА ТЕ РИ ЈЕ  – Нај ва жни ји 
пред став ни ци пре ма ва же ћем Пра вил ни ку

 – Не про фе си о нал на екс по зи ци ја, ње не ка рак те ри сти ке и по-
тен ци јал ни из во ри; теч на фо сил на го ри ва у мо то ри ма са уну тра-
шњим са го ре ва њем као из во ри за га ђи ва ња ва зду ха

 – Ток сич ност и кан це ро ге ност ор ган ских ма те ри ја у ва зду ху 
на при ме ру бен зе на и ПАУ; из во ри не про фе си о нал не екс по зи ци-
је. Бен зо (а)пи рен као нај ва жни ји пред став ник ПАУ – не про фе си о-
нал на екс по зи ци ја

 – Ме ре и сред ства за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс-
по зи ци је на ве де ним ор ган ским ма те ри ја ма

ШЕ СТО ВА ЛЕНТ НИ ХРОМ (Цр 6+)  – Основ ни при род ни и 
ве штач ки из во ри хро ма у жи вот ној сре ди ни

 – Ток си ко ло шки зна чај, нај ва жни ји об ли ци не про фе си о нал не 
екс по зи ци је у на се љи ма, и ме ре за шти те

 – Ра зно вр сност штет них здрав стве них ефе ка та ше сто ва лент-
ног хро ма, од ири та тив ног до кан це ро ге ног деј ства

 – Гра нич на вред ност ими си је (ГВИ) за слу чај при вре ме ног 
при су ства кан це ро ге ног Cr6+ у ва зду ху

НИКЛ (Ni)  – Уби кви тар ност ни кла; нај ва жни ји при род ни и 
ве штач ки из во ри у жи вот ној сре ди ни

 – Ток си ко ло шки зна чај и нај ва жни ји об ли ци не про фе си о нал-
не екс по зи ци је оп ште по пу ла ци је у на се љи ма

 – Ра зно вр сност штет них здрав стве них ефе ка та ни кла: од 
ири та ци је, пре ко алер гиј ских ма ни фе ста ци ја, до кан це ро ге не зе

 – Гра нич на вред ност ими си је (ГВИ) за никл, у слу ча ју ње го-
вог при вре ме ног при су ства у ва зду ху

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма ни кла у по је ди-
ним на се љи ма у Ср би ји (из ве шта ји За во да за за шти ту здра вља)

АР СЕН (Аs)  – Об ли ци при род ног при су ства ар се на у жи вот-
ној сре ди ни, и ње го во осло ба ђа ње то ком људ ских ак тив но сти

 – Ар сен у по вр шин ским во да ма: при ме ри у во да ма са тер-
мал ном ак тив но шћу у раз ли чи тим де ло ви ма све та

 – Нео р ган ска је ди ње ња ар се на, њи хо ва упо тре ба и мо гућ-
ност за га ђе ња жи вот не сре ди не; нај че шћи об ли ци не про фе си о-
нал не екс по зи ци је; штет ни здрав стве ни ефек ти Ас и ње го вих нео-
р ган ских је ди ње ња: ток сич ни и кан це ро ге ни ефек ти

 – Ор ган ска је ди ње ња ар се на и ди ле ме о њи хо вим штет ним 
ефек ти ма

 – Ме ре за шти те у усло ви ма не про фе си о нал не екс по зи ци је 
ар се ну и ње го вим је ди ње њи ма

 – Ту ма че ње ре зул та та до би је них ме ре њи ма ар се на у по је ди-
ним на се љи ма у Ср би ји (из ве шта ји За во да за за шти ту здра вља)

АЗБЕСТ  – Осо би не азбе ста и нај че шћа ме ста при ме не фи-
нал них про из во да од азбе ста у чо ве ко вом окру же њу

 – Ви до ви екс по зи ци је: при мар на и се кун дар на, про фе си о-
нал на и не про фе си о нал на

 – Здрав стве ни ри зик при не про фе си о нал ној екс по зи ци ји 
азбест ним влак ни ма у на се љи ма и штет ни здрав стве ни ефек ти

 – Азбест на влак на као за га ђу ју ћа ма те ри ја, си сте мат ска ме ре-
ња у ва зду ху, и гра нич на вред ност ими си је

 – Ту ма че ње ре зул та та си сте мат ских ме ре ња азбест них вла ка-
на у по је ди ним на се љи ма у Ср би ји

IX. ФО ТО ХЕ МИЈ СКИ СМОГ И ЊЕ ГО ВЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

 – Основ ни при мар ни и се кун дар ни за га ђи ва чи ко ји чи не фо-
то хе миј ски смог

 – Ме ха ни зам на стан ка фо то хе миј ског смо га и хе миј ске ре ак-
ци је до ко јих том при ли ком до ла зи

 – Раз ли ке из ме ђу кла сич ног (зим ског) и фо то хе миј ског (лет-
њег) смо га

 – Ефе кат фо то хе миј ског смо га на љу де и око ли ну, ме ре за-
шти те и тех нич ка ре ше ња за сма ње ње фо то хе миј ског смо га

 – За кон ска ре гу ла ти ва ко ја се од но си на фо то хе миј ски смог

X. ЛО КАЛ НИ, РЕ ГИ О НАЛ НИ И ГЛО БАЛ НИ ЕФЕК ТИ АЕРО-
ЗА ГА ЂЕ ЊА  – АЦИ ДИ ФИ КА ЦИ ЈА ЕКО СИ СТЕ МА  

И ФЕ НО МЕН „СТА КЛЕ НЕ БА ШТЕ”

 – Фе но мен „ста кле не ба ште” („green-ho u se ef fect”): об ја шње-
ње пој ма, и те о ри је о на чи ну ње го вог на стан ка

 – Ре ла тив ни до при нос по је ди них га со ва у на стан ку фе но ме на 
„ста кле не ба ште”

 – На чин на ста ја ња по је ди них га со ва „ста кле не ба ште” и њи-
хов зна чај са аспек та еко ток си ко ло ги је



 – Уло га по је ди них об ли ка за га ђи ва ња ва зду ха ан тро по ге ног 
по ре кла на на ста нак и да љи раз вој овог фе но ме на

 – Мо гућ но сти и мо да ли те ти де ло ва ња у сми слу сма ње ња да-
љег за га ђи ва ња ат мос фе ре

 – Мо гу ћи гло бал ни и ло кал ни ефек ти кли мат ских и дру гих 
про ме на на Зе мљи са аспек та еко ло шке ме ди ци не

XI. ПО ВР ШИН СКЕ И ПОД ЗЕМ НЕ ВО ДЕ: ЗДРАВ СТВЕ НИ  
ЗНА ЧАЈ КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ПО ВР ШИН СКЕ ВО ДЕ  

И ВО ДЕ НА МЕ ЊЕ НЕ СПОРТ СКО-РЕ КРЕ А ТИВ НИМ  
АК ТИВ НО СТИ МА

 – За га ђи ва ње по вр шин ских во да и сма њи ва ње рас по ло жи вих 
ко ли чи на ква ли тет не во де као гло бал ни про блем

 – Ути цај ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је на по гор ша ње 
ква ли те та по вр шин ских во да

 – Зо не за шти те из во ри шта за по тре бе во до снаб де ва ња на се ља
 – Уре ђа ји за пре чи шћа ва ње ко му нал них и ин ду стриј ских от-

пад них во да и ква ли тет во де у ре ци пи јен ти ма
 – Си сте мат ска кон тро ла ква ли те та по вр шин ских во да (ре ке, 

је зе ра, ка на ли) на под руч ји ма ве ли ких гра до ва Ср би је
 – План ске ак тив но сти ин сти ту ци ја за ду же них за ква ли тет и 

за шти ту по вр шин ских во да, и ре а ли за ци ја ових пла но ва
 – Зна чај кон тро ле ква ли те та по вр шин ских во да са аспек та за-

шти те здра вља гра ђа на
 – Ме сто и уло га Ин сти ту та / За во да за за шти ту здра вља у Ср-

би ји у ре а ли за ци ји и ко ор ди на ци ји ових ак тив но сти.
ПОД ЗЕМ НЕ ВО ДЕ  – Зна чај кон тро ле ква ли те та са еко ло-

шко-ме ди цин ског аспек та
 – Ду го роч ни здрав стве ни ефек ти на ру ше ног ква ли те та под-

зем них во да

XII. ПРО ГРАМ КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ПО ВР ШИН СКИХ  
И ПОД ЗЕМ НИХ ВО ДА

 – На чин узор ко ва ња по вр шин ских во да за оце ну ква ли те та и 
ди на ми ка узор ко ва ња: ме ста узор ко ва ња и број узо ра ка

 – Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња у по је ди нач ним и ком по зит-
ним узор ци ма по вр шин ских во да:

а) Од ре ђи ва ње ме те о ро ло шких и фи зич ко-хе миј ских па ра ме-
та ра на ли цу ме ста, и фик си ра ње узо ра ка за спе ци фич на ла бо ра то-
риј ска ис пи ти ва ња,

б) Основ ни фи зич ко-хе миј ски и хе миј ски па ра ме три,
в) До пун ски хе миј ски па ра ме три: хло ри ди, ањон ски де тер-

џен ти, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As, Hg, ми не рал на уља,
г) Пе ри о дич но ис пи ти ва ни па ра ме три: ор га но хлор ни ин сек-

ти ци ди, три ја зин ски хер би ци ди, ПАУ, ПЦБ,
д) Бак те ри о ло шки па ра ме три
ђ) Са про би о ло шка ис пи ти ва ња (ал ге као про блем по вр шин-

ских во да)
е) Спе ци фич на ис пи ти ва ња (у шкољ ка ма, ри ба ма и му љу): 

те шки ме та ли, угљо во до ни ци, пе сти ци ди.
 – За кон ске од ред бе (За кон о за шти ти жи вот не сре ди не) и 

дру ги од го ва ра ју ћи про пи си: Уред бе, Пра вил ни ци, ју го сло вен ски 
стан дар ди, Пре по ру ке Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, ко ји се 
од но се на област кон тро ле ква ли те та по вр шин ских во да ре ка, ка-
на ла, је зе ра и мо ра.

XI II. ВО ДА ЗА ПИ ЋЕ: ЗДРАВ СТВЕ НИ ЗНА ЧАЈ КОН ТРО ЛЕ 
КВА ЛИ ТЕ ТА

 – Здрав стве ни зна чај во де за пи ће
 – Сма њи ва ње рас по ло жи вих ко ли чи на ква ли тет не во де за пи-

ће на Зе мљи као гло бал ни про блем
 – При род не во де за тво ре них и отво ре них из во ри шта и њи хо-

ве хи ги јен ско-епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке
 – Хе миј ске ма те ри је нео р ган ског по ре кла ко је се мо гу на ћи у 

во ди за пи ће и њи хов здрав стве ни зна чај
 – Флу ор у во ди за пи ће и ње гов здрав стве ни зна чај; флу о ри-

за ци ја во де за пи ће као пре вен тив но-ме ди цин ски по сту пак
 – Твр до ћа во де за пи ће и њен здрав стве ни зна чај: раз ли ке у 

по је ди ним ре ги о ни ма Ср би је 
 – Хе миј ске ма те ри је ор ган ског по ре кла у во ди за пи ће и њи-

хов здрав стве ни зна чај

 – Ра ди о ну кли ди у во ди за пи ће и њи хов здрав стве ни зна чај
 – Здрав стве ни зна чај ми не рал них во да

XIV. ПРО ГРАМ КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ВО ДЕ ЗА ПИ ЋЕ

 – Упо зна ва ње са го ди шњим пла но ви ма и про гра ми ма ак тив-
но сти ин сти ту ци ја за ду же них за ква ли тет во де за пи ће: Ин сти тут 
за за шти ту здра вља Ср би је, и Град ски за вод за за шти ту здра вља у 
Бе о гра ду

 – Ре а ли за ци ја пла но ва и про гра ма ових уста но ва кроз си стем 
тзв. про грам ске здрав стве не за шти те

 – За кон ске од ред бе (За кон о за шти ти жи вот не сре ди не), пра-
те ћи про пи си и пре по ру ке СЗО, ко ји се од но се на кон тро ле ква ли-
те та во де за пи ће

 – На чи ни и ме ста узор ко ва ња во де за бак те ри о ло шку, ви ру-
со ло шку, би о ло шку и па ра зи то ло шку ана ли зу; ди на ми ка узор ко-
ва ња, за пре ми на узор ка, по треб ни при бор и по сту пак при узор ко-
ва њу

 – Фи зич ки и фи зич ко-хе миј ски по ка за те љи и од го ва ра ју ће 
ме то де ис пи ти ва ња узо ра ка во де

 – Са др жај по је ди них ла бо ра то риј ских пре гле да во де за пи ће: 
основ ног, пе ри о дич ног, пре гле да код но вих за хва та во де, пре гле да 
код од го ва ра ју ћих хи ги јен ско-епи де ми о ло шких ин ди ка ци ја

XV. ЗА ГА ЂУ ЈУ ЋЕ МА ТЕ РИ ЈЕ У НА МИР НИ ЦА МА  
И ПРЕД МЕ ТИ МА ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

 – Здрав стве на ис прав ност жи вот них на мир ни ца и пред ме та 
оп ште упо тре бе као ме ра за шти те здра вља ста нов ни штва

 – За га ђе ње хра не у то ку про из вод ње, пре ра де и ускла ди ште-
ња, и над зор над здрав стве ном ис прав но шћу

 – Ме то де пре вен ци је за га ђе ња хра не у то ку про из вод ње
 – Би о ло шка кон та ми на ци ја на мир ни ца: усло ви за кон та ми на-

ци ју, нај че шћи узроч ни ци и ме то де за њи хо ву иден ти фи ка ци ју
 – Хе миј ска кон та ми на ци ја на мир ни ца: вр сте хе миј ских за-

га ђу ју ћих ма те ри ја, нај че шћи из во ри кон та ми на ци је, и ме то де за 
утвр ђи ва ње њи хо вог при су ства у на мир ни ца ма

 – Упо зна ва ње са срп ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу област 
кон тро ле ква ли те та на мир ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе, и њи-
хо ва ускла ђе ност са Co dex-ali men ta ri us  –ом

 – Упо зна ва ње са де лат но сти ма уста но ва ко је уче ству ју у кон-
тро ли ква ли те та на мир ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе

 – Ре а ли за ци ја пла но ва и про гра ма ових уста но ва кроз си стем 
тзв. про грам ске здрав стве не за шти те

XVI. ПЛА НИ РА ЊЕ, ИЗ ГРАД ЊА И ЗО НИ РА ЊЕ НА СЕ ЉА

 – Ме сто и уло га ко му нал не хи ги је не у пла ни ра њу из град ње и 
зо ни ра ња на се ља

 – Из бор зе мљи шта за из град њу на се ља
 – Ин со ла ци ја у ур ба ни зму
 – Зо ни ра ње на се ља и ка рак те ри сти ке по је ди них зо на на се ља
 – Из град ња здрав стве них уста но ва  – нор ма ти ви и стан дар ди
 – Са о бра ћај у на се љи ма  – ева лу а ци ја про бле ма и ме ре ко је се 

ко ри сте у пла ни ра њу

XVII. ЕКО ЛО ШКО-МЕ ДИ ЦИН СКИ, ОД НО СНО  
СА НИ ТАР НО-ХИ ГИ ЈЕН СКИ ЗНА ЧАЈ ПО ЈЕ ДИ НИХ ОБЈЕ КА ТА 

У НА СЕ ЉУ И ЊЕ ГО ВОЈ БЛИ ЖОЈ ОКО ЛИ НИ

А. Ин ду стриј ски објек ти
Б. Објек ти здрав стве них уста но ва (Кли нич ко-бол нич ки цен-

три) у на се љи ма
Ц. Шко ле и пред школ ске уста но ве
Д. Оста ли јав ни објек ти од са ни тар но-хи ги јен ског зна ча ја у 

на се љи ма: пи ја це, јав на ку па ли шта и ба зе ни, 
Е. Отво ре ни и за тво ре ни објек ти на ме ње ни за ре кре а ци ју и 

спорт ска так ми че ња
Ф. Гро бља и кре ма то ри ју ми

XVI II. СТАН И СТА НО ВА ЊЕ

 – Де фи ни са ње нај ва жни јих ти по ва стам бе не кул ту ре
 – Мен тал но-хи ги јен ски зна чај ста на и ста но ва ња



 – Ути цај ста на на здра вље  – здрав и не здрав стан
 – Хи ги је на се ла 

XIX. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ДЕЈ СТВА ЗА ГА ЂЕ НОГ ВА ЗДУ ХА  
НА ЗДРА ВЉЕ ЉУ ДИ

 – По сле ди це деј ства аеро за га ђе ња на здрав стве но ста ње ста-
нов ни штва: хи ги јен ско-епи де ми о ло шке сту ди је из ове обла сти

 – Нај ва жни ја обо ље ња од ра слих и де це као по сле ди ца аеро-
за га ђе ња, на чин њи хо ве еви ден ци је и кон тро ле

 – Раз ма тра ње ва же ћих за кон ских и дру гих нор ма тив них ака-
та из ове обла сти и њи хо во ту ма че ње

 – Ис тра жи вач ки по ду хва ти о ути ца ју за га ђе ног ва зду ха на 
здра вље и жи вот ну сре ди ну: епи де ми о ло шке сту ди је, екс пе ри мен-
тал на ис тра жи ва ња, кли нич ке сту ди је

 – Уло га и ме сто Ин сти ту та / За во да за за шти ту здра вља у Ре-
пу бли ци Ср би ји у еви ден ци ји и кон тро ли оште ће ња здра вља ста-
нов ни штва услед аеро за га ђе ња у на се љи ма

XX. ЗА ГА ЂЕ ЊЕ ВА ЗДУ ХА У ЗА ТВО РЕ НОМ ПРО СТО РУ  
 – ЗДРАВ СТВЕ НИ ЕФЕК ТИ

 – Ква ли тет ва зду ха у за тво ре ном про сто ру, и ре ла тив ни зна-
чај у од но су на ва здух у спољ ној и рад ној сре ди ни

 – Не про фе си о нал на и про фе си о нал на екс по зи ци ја за га ђе ном 
ва зду ху у за тво ре ном про сто ру.

 – Нај ва жни ји фи зич ки, хе миј ски и (ми кро)би о ло шки здрав-
стве но штет ни аген си у за тво ре ном про сто ру

 – Здрав стве не по сле ди це узро ко ва не бо рав ком и ра дом у за-
тво ре ном про сто ру

 – Ме ре за спре ча ва ње штет ног де ло ва ња хе миј ских за га ђу ју-
ћих ма те ри ја у на ве де ним про сто ри ма

 – Зна чај фор мал де хи да (CH2O) као за га ђу ју ће ма те ри је, у 
спољ ној сре ди ни и у за тво ре ном про сто ру

 – При род ни из во ри фор мал де хи да у тро пос фе ри, нај ва жни ји 
ве штач ки из во ри у чо ве ко вом окру же њу; об ли ци екс по зи ци је

 – Нај ва жни ји здрав стве ни ефек ти фор мал де хи да: деј ство на 
ко жу и ви дљи ве слу зо ко же

 – Си сте мат ска ме ре ња фор мал де хи да у ва зду ху на се ља; ме ре 
и сред ства за шти те у раз ли чи тим усло ви ма екс по зи ци је

XXI. КО МУ НАЛ НА БУ КА КАО ФАК ТОР РИ ЗИ КА  
У ОШТЕ ЋЕ ЊУ ЗДРА ВЉА

 – По сто је ће ста ње и пер спек ти ве
 – So ci o a cu sis
 – Бу ка и стрес
 – Оме та ње спа ва ња узро ко ва но бу ком
 – Ефек ти на кар ди о ва ску лар ни си стем
 – Ефек ти на мен тал но здра вље
 – Ме ре за шти те од ко му нал не бу ке

XXII. ХЕ МИЈ СКЕ НЕ СРЕ ЋЕ У НА СЕ ЉИ МА ИЛИ У ЊИ ХО ВОЈ 
БЛИ ЗИ НИ

 – Оп ште ка рак те ри сти ке хе миј ских не сре ћа
 – Нај ве ће хе миј ске не сре ће у СР Ју го сла ви ји
 – Ди ок син у Се ве зу, Ита ли ја, 1976. го ди не
 – Ме тил-ци ја нид у Бо па лу, Ин ди ја, 1984. го ди не
 – Пе сти ци ди у Мек си ко Си ти ју, 1984. го ди не
 – То тал ни еко цид у ра ту НА ТО про тив СР Ју го сла ви је, 1999. 

го ди не

XXI II. ПЕ СТИ ЦИ ДИ КАО ЗА ГА ЂУ ЈУ ЋЕ МА ТЕ РИ ЈЕ  
У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ

 – По де ла пе сти ци да пре ма вр сти ште то чи не на ко ју де лу ју
 – По де ла пе сти ци да пре ма хе миј ском са ста ву и пре ма основ-

ном деј ству
 – Деј ство пе сти ци да на људ ски ор га ни зам: акут но и хро нич-

но деј ство
 – При су ство пе сти ци да у жи вот ној сре ди ни, и нај ва жни ја ме-

ста и об ли ци не про фе си о нал не екс по зи ци је; пе сти ци ди у во ди за 
пи ће, ре зи дуе пе сти ци да у на мир ни ца ма

 – Пре вен ци ја штет ног деј ства пе сти ци да
 – Ме ре и сред ства за шти те при ру ко ва њу и при ме ни пе сти-

ци да

XXIV. ДЕЗ ИН СЕК ЦИ ЈА И ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈА У НА СЕ ЉИ МА: 
ЕКО ЛО ШКО-МЕ ДИ ЦИН СКИ АСПЕК ТИ

ДЕЗ ИН СЕК ЦИ ЈА  – По де ла хе миј ских ин сек ти ци да ор ган-
ског и нео р ган ског по ре кла, и нај ва жни ји пред став ни ци

 – Еко ток си ко ло шки зна чај ових сред ста ва на при ме ру ор га-
но хлор них (ДДТ) и ор га но фос фор них ин сек ти ци да

 – Ток си ко ло шки зна чај хе миј ских сред ста ва за дез ин фек ци ју 
(сте ри ли за ци ју) одн. дез ин сек ци ју на при ме ру ети лен ок си да:

 – Основ на хе миј ска свој ства ети лен ок си да (ЕО), ње го ве ап-
сорп ци је, ди стри бу ци је и ме та бо ли зма

 – Упо тре ба ЕО као сред ства за сте ри ли за ци ју: не ме ди цин ска 
и ме ди цин ска упо тре ба („хлад на” сте ри ли за ци ја)

 – Здрав стве ни ефек ти ети лен ок си да: ток сич ност, ири та тив ни 
ефек ти, сен зи би ли за ци ја

 – Ети лен ок сид као по тен ци јал но кан це ро ге на за га ђу ју ћа ма-
те ри ја у жи вот ној сре ди ни

 – Упо зна ва ње са по ступ ком сте ри ли за ци је ети лен ок си дом у 
тзв. ва ку ум Т-ко мо ри За во да за ДДД

 – Ме ре и сред ства за шти те у ра ду са на ве де ним сред стви ма 
за дез ин фек ци ју одн. дез ин сек ци ју

ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈА  – Хе миј ска сред ства за де ра ти за ци ју (ро-
ден ти ци ди), свр ха њи хо ве при ме не и основ не осо би не

 – Основ на по де ла ро ден ти ци да пре ма бр зи ни де ло ва ња; ма не 
и пред но сти по је ди них гру па

 – Ток си ко ло шки зна чај ро ден ти ци да
 – Ме ре и сред ства за шти те, и ре жим ра да при ру ко ва њу (при-

ме ни) сред ста ва за де ра ти за ци ју

XXV. ЕКО ТОК СИ КО ЛО ШКИ ЗНА ЧАЈ ЗЕ МЉИ ШТА  
КАО ЧИ НИ О ЦА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

 – Зна чај ли тос фе ре (пе дос фе ре) као јед ног од чи ни ла ца жи-
вот не сре ди не и фак то ри ко ји уче ству ју у фор ми ра њу

 – Са ни тар но-хи ги јен ске ка рак те ри сти ке зе мљи шта
 – Ан тро по ге не ак тив но сти ко је до во де до за га ђи ва ња зе мљи шта
 – Са мо пре чи шћа ва ње (ауто пу ри фи ка ци ја) зе мљи шта
 – Ме ре пре вен ци је за га ђе ња зе мљи шта (мо ни то ринг и са на-

ци ја)

XXVI. ЧВР СТЕ ОТ ПАД НЕ МА ТЕ РИ ЈЕ КАО  
СА НИ ТАР НО-ХИ ГИ ЈЕН СКИ ПРО БЛЕМ У НА СЕ ЉИ МА

 – Хи ги јен ско-епи де ми о ло шки зна чај пра вил ног са ку пља ња, 
и дис по зи ци је чвр стих от пад них ма те ри ја; мо гућ ност за га ђи ва-
ња зе мљи шта, во де и ва зду ха, и ин ди рект ног угро жа ва ња људ ског 
здра вља

 – Чвр сти от па ци као про блем ве ли ких на се ља; на чин са ку-
пља ња, тран спор та и укла ња ња (без ис ко ри шћа ва ња, и са де ли-
мич ним ис ко ри шћа ва њем)

 – При мар на се па ра ци ја као мо гућ ност ис ко ри шћа ва ња от па-
да ка и до би ја ња се кун дар них си ро ви на

 – Ре ци кла жа от па да ка; без бед но спа љи ва ње чвр стих от па да-
ка у на се љи ма

 – Укла ња ње чвр стих от па да ка ор ган ског по ре кла као про-
блем у пре храм бе ној ин ду стри ји (упо зна ва ње са про бле ма ти ком 
јед ног ве ли ког пред у зе ћа)

 – Ко нач на дис по зи ци ја чвр стих от па да ка из на се ља: из бор 
ло ка ци је за де по ни ју, пла ни ра ње ка па ци те та, вре мен ски пе ри од 
ко ри шће ња, хи ги јен ско-епи де ми о ло шки про бле ми

 – Упо зна ва ње са ра дом ко му нал них пред у зе ћа у по гле ду 
укла ња ња чвр стих от пад них ма те ри ја (те рен ска ве жба)

XXVII. ТЕЧ НЕ ОТ ПАД НЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (СПЛА ВИ НЕ) КАО  
СА НИ ТАР НО-ХИ ГИ ЈЕН СКИ ПРО БЛЕМ У НА СЕ ЉИ МА

 –Хи ги јен ско-епи де ми о ло шки зна чај теч них от пад них ма те-
ри ја (спла ви на), њи хо во по ре кло, хе миј ски са став

 – Упо зна ва ње са по је ди ним по ступ ци ма код укла ња ња теч-
них от пад них ма те ри ја: дис по зи ци ја у во до то ке без прет ход ног 
пре чи шћа ва ња и њен еко ло шко-ме ди цин ски зна чај



 – На чи ни пре чи шћа ва ња от пад них во да раз ли чи тог по ре кла, 
пре ма по ре клу и њи хо вом хе миј ском са ста ву

 – Ин ду стриј ске спла ви не, ор ган ски и нео р ган ски са стој ци; 
ка рак те ри сти ке от пад них во да мле ка ра, ме са ра, дру гих ин ду стриј-
ских пред у зе ћа (тек стил на, ме тал ска ин ду стри ја, пре ра да хар ти је), 
бол ни ца, и сл.

 – Упо зна ва ње са про бле ма ти ком ко му нал них пред у зе ћа на 
те ри то ри ји Бе о гра да (те рен ска ве жба)

 – Упо зна ва ње са про бле ма ти ком по је ди них ин ду стриј ских 
пред у зе ћа у Бе о гра ду у по гле ду укла ња ња теч них от пад них ма те-
ри ја (те рен ска ве жба)

29. Кли нич ка ге не ти ка 
(12 ме се ци)

ПЛАН ОБ У ХВА ТА:
А. КЛИ НИЧ КА ГЕ НЕ ТИ КА  – пре да ва ња 8 не де ља
Б. Стаж у ла бо ра то ри ја ма за ху ма ну ге не ти ку  – вре ме тра ја ња 

20 не де ља
Ин сти тут за ху ма ну ге не ти ку  – 4 не де ље
Уни вер зи тет ска деч ја кли ни ка  – 2 не де ље
Ин сти тут за мен тал но здра вље  – 2 не де ље
Ин сти тут за хе ма то ло ги ју  – 4 не де ље
Ин сти тут за би о ло ги ју Сто ма то ло шког фа кул те та  – 4 не де ље
Ги не ко ло шко аку шер ска кли ни ка  – 1 не де љу
Ин сти тут за ен до кри но ло ги ју и ме та бо ли зам  – 1 не де љу
Ин сти тут за суд ску ме ди ци ну  – 1 не де љу
Ин сти тут за ме ди ци ну ра да  – 1 не де љу
Ц. Рад на оде ље њи ма Кли ни ка КЦ  – вре ме тра ја ња 16 не де ља:
Ин сти тут за мен тал но здра вље:
 – са ве то ва ли ште  – 4 не де ље
Уни вер зи тет ска деч ја кли ни ка: 
 – кар ди о ло ги ја  – 2 не де ље
 – уро ло ги ја/не фро ло ги ја  – 1 не де ља
 – хи рур ги ја  – 1 не де ља
 – га стро ен те ро ло ги ја  – 1 не де ља
 – ен до кри но ло ги ја  – 2 не де ље
 – хе ма то ло ги ја  – 2 не де ље
 – пул мо ло ги ја  – 1 не де ља
Ин сти тут за пре вре ме но ро ђе ну де цу:
 – нео на то ло ги ја  – 2 не де ље
Д. Из ра да ра да  – 8 не де ља 

КЛИ НИЧ КА ГЕ НЕ ТИ КА

У то ку те о риј ске и прак тич не на ста ве кан ди дат тре ба да се 
оспо со би:

1. да утвр ди ка те го ри ју бо ле сти или по ре ме ћа ја (на след не, 
не на след не или под сум њом на на след ност),

2. да по ре ме ћај о ко ме је реч, што пре ци зни је ди јаг но сти ку је, 
да уста но ви ети о ло ги ју и евен ту ал но па то ге не зу, што пред ста вља 
осно ву за пред ви ђа ње (про ра чу на ва ње) ри зи ка и за прог но зу,

3. да ука же на ри зик за ра ђа ње де те та са на след ном бо ле шћу, 
или ано ма ли јом или по нов ну по ја ву по ре ме ћа ја у већ афи ци ра ној 
по ро ди ци

4. да да ка рак те ри сти ке по ре ме ћа ја, прог но зу за већ ро ђе но 
де те са ано ма ли јом, мо гућ но сти те ра пи је и ри зик за по нов но ја-
вља ње по ре ме ћа ја у по том ству обо ле лог. Да то са оп шти чла но ви-
ма по ро ди це и да им да ге не тич ки са вет.

ВЕ ШТИ НЕ

ЦИТОГЕНЕТИКА:
 – При пре ма и ана ли зи ра пре па ра те ми тот ских хро мо зо ма 

(из во ди 20)
 – При пре ма пре па ра те и ана ли зи ра ће ли је хо ри он ских ре си ца 

(по сма тра 10)
 – При пре ма и ана ли зи ра хро мо зо ме у ма лиг ним ће ли ја ма (ле-

у ке ми је, лим фо ми, со лид ни ту мо ри) (по сма тра или из во ди 10)
 – При пре ма пре па ра те и ана ли зи ра ће ли је ам ни он ске теч но-

сти (Ин сти тут за мен тал но здра вље) (по сма тра 5)
Упо зна ће:
 – Ме то де тра ка Г (из во ди 20) и Ц (по сма тра)
 – Од ре ђи ва ње Бар ро вог те ла (из во ди 20)

 – Тех ни ке за ана ли зу ми кро ну кле у са (по сма тра 10)
 – Тех ни ке за ана ли зу раз ме на се стрин ских хро ма ти да (СЦЕ) 

(по сма тра 10)
МО ЛЕ КУ ЛАР НА ГЕ НЕ ТИ КА:
 – изо ла ци ја ДНК:
 – изо ла ци ја ДНК из кр ви (из во ди 20)
 – изо ла ци ја ДНК из со лид них тки ва (из во ди 10)
 – спек тро фо то ме триј ско од ре ђи ва ње кон цен тра ци је и чи сто-

ће изо ло ва не ДНК
 – PCR ре ак ци ја:
 – при пре ма сме ше за сингл (по је ди нач ну) PCR ре ак ци ју (из-

во ди 5)
 – кре и ра ње и при пре ма про гра ма за сингл (по је ди нач ну) PCR 

ре ак ци ју (из во ди 5)
 – при пре ма сме ше за мул ти плу PCR ре ак ци ју (из во ди 5)
 – кре и ра ње и при пре ма про гра ма за мул ти плу PCR ре ак ци ју 

(из во ди 5)
 – ко ри шће ње PCR апа ра та
 – гел елек тро фо ре за:
 – пра вље ње ге ла од ага ро зе (из во ди 10).
 – од ре ђи ва ње усло ва и пу шта ње хо ри зон тал не гел-елек тро-

фо ре зе ДНК (из во ди 10).
 – пра вље ње ге ла од по ли а крил ами да (ПАА) (из во ди 10).
 – од ре ђи ва ње усло ва и пу шта ње вер ти кал не гел-елек тро фо-

ре зе ДНК (из во ди 10).
 – ана ли за елек тро фо рет ских ге ло ва на кон бо је ња ети ди јум 

бро ми дом и про све тља ва ња на УВ тран си лу ми на то ру (из во ди 20)
 – ме то да SSCP (single strand conformational polymorphism) за 

скри нинг тач ка стих му та ци ја:
 – при пре ма узо ра ка за SSCP (по сма тра)
 – при пре ма ПАА ге ла за SSCP (по сма тра)
 – од ре ђи ва ње усло ва и пу шта ње гел-елек тро фо ре зе за SSCP 

(по сма тра)
 – бо је ње ПАА ге ла сре бро-ни тра том (по сма тра)
 – ана ли за ге ла са SSCP узор ци ма (по сма тра)
 – ме то да ин ди рект не ди јаг но сти ке:
 – ода бир ми кро са те лит них мар ке ра (по сма тра)
 – при пре ма ПАА ге ла, од ре ђи ва ње усло ва и пу шта ње гел-

елек тро фо ре зе
 – ана ли за узо ра ка на ге лу (по сма тра)
 – ме то да ФИСХ (флу о ре сцент на ин си ту хи бри ди за ци ја) (по-

сма тра)
 – Ре ал ти ме PCR (по сма тра)
 – Од ре ђи ва ње се квен це и фраг мент на ана ли за ДНК мо ле ку ла 

(по сма тра)
КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА:
 – Анам не за, из ра да и чи та ње ро до слов ног ста бла (из во ди 20).
 – Фи зи кал ни пре глед
 – Од ре ђу је еле мен те ге не тич ке про це не (ЕГП)) (из во ди)
 – Од ре ђу је раз ло ге за при ме ну ЕГП (из во ди)
 – Ан га жу је струч ња ке раз ли чи тих спе ци јал но сти, ре ле вант-

не ла бо ра то ри је и све до ступ не са вре ме не ди јаг но стич ке ме то де,
 – Ко ор ди ни ра рад ан га жо ва них струч ња ка ,
 – Кла си фи ку је при ку пље не по дат ке
 – На осно ву тих по да та ка да по ста ви пра вил ну ди јаг но зу 

(утвр ди ети о ло ги ју од ре ђе ног по ре ме ћа ја) (из во ди) – Про ра чу на 
ри зи ка за по ја ву (по нов но ја вља ње бо ле сти у по ро ди ци) (из во ди)

 – Ком плет но да да ге не тич ки са вет (ро ди те љи ма или чла но-
ви ма по ро ди це) (из во ди)

30. Здрав стве но вас пи та ње 
(12 ме се ци)

На ме на уже спе ци ја ли за ци је из Здрав стве ног вас пи та ња

У то ку те о риј ске и прак тич не на стве, про ду бљу ју се и про ши ру ју зна ња и ве шти не 
пред ви ђе не овим пра вил ни ком, про гра мом со ци јал не ме ди ци не и про гра ми ма оста-
лих спе ци јал но сти на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду
То ком уже спе ци ја ли за ци је сти чу се зна ња и ве шти не о здра вљу, де тер ми нан та ма 
здра вља, про мо ци ји здра вља, пла ни ра њу успе шних про гра ма про мо ци је здра вља, 
зна ча ју са рад ње и парт нер ства на ак тив но сти ма про мо ци је здра вља, ева лу а ци ји 
про гра ма, ко му ни ка ци ја ма, со ци јал ном мар ке тин гу, здрав стве но вас пит ним ме то-
да ма, здрав стве ној по ли ти ци, ме наџ мен ту у здрав стве ном вас пи та њу, еко ном ским 
ефек ти ма про мо ци је здра вља и етич ким прин ци пи ма



Ка ко ова ужа спе ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва ви со ку мо ти ви са ност ле ка ра, мо бил-
ност, кре а тив ност, ело квент ност, рад и ан га жо ва ње и ван здрав стве не уста но ве, она 
под ра зу ме ва СТИ ЦА ЊЕ БРОЈ НИХ ВЕ ШТИ НА ко је су нео п ход не за кре а ти ван рад 
(по себ но са мла ди ма), где се на отво рен, то пао и при ја тељ ски на чин при ла зи ко-
ри сни ци ма и где се по ред еду ка ци је у сми слу пру жа ња ин фор ма ци ја, мно го ви ше 
раз ви ја еду ка ци ја у сми слу сти ца ња ве шти на ко је су нео п ход не за ства ра ње и по-
кре та ње нај по год ни јих и по зи тив них од лу ка по ве за них са здра вљем љу ди
На ужу спе ци ја ли за ци ју из Здрав стве ног вас пи та ња мо гу се упи са ти спе ци ја ли сте 
оп ште ме ди ци не и свих пре вен тив них гра на ме ди ци не, сто ма то ло ги је и фар ма ци је 
од ко јих се у прак си оче ку је да ће се ба ви ти здрав стве но-вас пи ти ним ра дом
Спе ци ја ли зан ту се при упи су уже спе ци ја ли за ци је из Здрав стве ног вас пи та ња од ре-
ђу је мен тор ко ји га пра ти то ком чи та вог суб спе ци ја ли стич ког ста жа
Суб спе ци ја ли стич ки стаж се сма тра оба вље ним кад спе ци ја ли зант про ђе кроз све 
ви до ве те о риј ске и прак тич не на ста ве и по ло жи ко ло кви јум и са вла да ве шти не ко је 
су про гра мом уже спе ци ја ли за ци је пред ви ђе не
Од ле ка ра на ужој спе ци ја ли за ци ји из здрав стве ног вас пи та ња се, на кон за вр ше ног 
уса вр ша ва ња, оче ку је да је сте као ве шти не по мо ћу ко јих мо же да по кре не чи тав 
низ ак ци ја, и са ко ји ма би се код крај них ко ри сни ка мо гла про бу ди ти од го вор ност 
за вла сти то здра вље, усво ји ле здра ве жи вот не на ви ке и раз ви јао здрав од нос пре ма 
жи во ту по је дин ца, ње го ве по ро ди це и це ло куп не за јед ни це
По сле од слу ша не те о риј ске на ста ве спе ци ја ли зант је оба ве зан да по ло жи:
1  За вр шни ко ло кви јум из Здрав стве ног вас пи та ња (тест)

ЗНА ЊЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА  
У ТО КУ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ: ЗДРАВ СТВЕ НО ВАС ПИ ТА ЊЕ У ТРА ЈА ЊУ  
ОД 12 МЕ СЕЦ

Број Зна ње  –
Ре про ду ку је

1 Здра вље, де тер ми нан те здра вља (ло кал не, на ци о нал не и ме ђу на род не не-
јед на ко сти у здра вљу), јав но здра вље, здрав стве но вас пи та ње, про мо ци ја 
здра вља и здрав стве на по ли ти ка (им пли ка ци је на про мо ци ју здра вља и јав но 
здра вље) 

2 Со ци јал ни ути ца ји, по на ша ње и здра вље (кул ту ра, по ро ди ца, вр шња ци), со-
ци јал ни кон цепт бо ле сти и здра вља, ве ро ва ња, ста во ви, зна ње, по на ша ње 
(од нос зна ња и по на ша ња), ри зич но по на ша ње, на ин ди ви ду ал ном, груп ном 
и по пу ла ци о ном ни воу

3 Здрав стве на за шти та пре ма ни во и ма пре вен ци је и за по себ не по пу ла ци о не 
гру пе (же не и де ца, рад но-ак тив но ста нов ни штво, ста ри, си ро ма шни, из бе-
гло ста нов ни штво, ро ми, љу ди ко ји жи ве са ин ва ли ди те том)

4 Про це на здра вља ста нов ни штва и фак то ра по ве за них са здра вљем, из во ри 
по да та ка, ин ди ка то ри, про це на здрав стве них по тре ба

5 Здрав стве на за шти та и јав но здра вље за сно ва ни на до ка зи ма
6 Ин ди ви ду ал не и ко лек тив не про ме не, жи вот ни сти ло ви, про мо ци ја здра вља 

и здрав стве но вас пи та ње као оквир из град ње по зи тив ног по на ша ња ин ди ви-
дуа, гру па, за јед ни ца

7 За јед ни ца, укљу чи ва ње за јед ни це у ин тер сек тор ску са рад њу, зна чај не вла ди-
них ор га ни за ци ја, ак ци је у за јед ни ци 

8 Ди зај ни ра ње здрав стве но-вас пит них ин тер вен ци ја и про гра ма про мо ци је 
здра вља

9 Мо ни то ринг и ева лу а ци ја јав но-здрав стве них про гра ма и ин тер вен ци ја
10 Ко му ни ка ци је, ме ди ји, со ци јал ни мар ке тинг у про мо ци ји здра вља
11 Ме то де јав но-здрав стве них ис тра жи ва ња (ква ли та тив не и кван ти та тив не)
12 Ор га ни за ци ја и ме наџ мент у здрав стве ном вас пи та њу
13 Еко ном ски аспек ти здрав стве ног вас пи та ња
14 Ети ка про мо ци је здра вља
15 Тим ски рад  – вр сте ти мо ва, успе шни ти мо ви, уло га у ти му

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАНТ МО РА ДА СА ВЛА ДА 
У ТО КУ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

ОБЛАСТ: ЗДРАВ СТВЕ НО ВАС ПИ ТА ЊЕ У ТРА ЈА ЊУ  
ОД 12 МЕ СЕ ЦИ

Број На зив ве шти не по сма тра из во ди
1 Про це на здра вља (по је ди на ца, гру па, ста нов ни штва) и 

фак то ра по ве за них са здра вљем и ри зич ним по на ша њем
2 1

2 Ди јаг но за за јед ни це (од ре ђи ва ње про фи ла за јед ни це, ус-
по ста вља ње при о ри те та, спро во ђе ње ин тер вен ци је)

1 2

3 Иден ти фи ко ва ње и про це на здрав стве но вас пит них по-
тре ба

2 1

4 Ди зај ни ра ње здрав стве но вас пит них ин тер вен ци ја и 
про гра ма про мо ци је здра вља (из во ђе ње SWОТ ана ли-
зе, де фи ни са ње му дрих ци ље ва, из ра да ак ци о ног пла на, 
про на ла же ње парт не ра у за јед ни ци, им пле мен та ци ја и 
ева лу а ци ја) за:
 – Пре вен тив не ак тив но сти: скри нинг, вак ци на ци ја
 – Про мо ци ју здра вља у за јед ни ци (шко ла ма, рад ном ме-
сту, бол ни ца ма, ру рал ним под руч ји ма, за тво ри ма)
 – Про мо ци ју здра вља за од ре ђе не по пу ла ци о не гру пе 
(де цу, же не, рад но ак тив но ста нов ни штво, ста ре, по ро ди-
цу, де при ви ле го ва не гру пе, обо ле ле од хро нич них не за-
ра зних обо ље ња  – хи пер тен зи ја, ди ја бе тес,)

1 3

5 Де фи ни са ње ми ни мал ног ску па по да та ка за пра ће ње 
про гра ма

1 1

6 Пла ни ра ње бу џе та по став ка ма за пред ло же ни про грам 1 1
7 Мо ни то ринг и ева лу а ци ја про гра ма 1 1
8 Одр жа ва ње струч ног са стан ка са од ре ђе ном те мом 1 2
9 При пре ма ње, ор га ни зо ва ње и др жа ње пре да ва ња за од-

ре ђе ну по пу ла ци о ну гру пу нпр  школ ску де цу, мла де, 
мај ке, итд  (мо гу ће те ме: во жња без по ја са или ка ци ге, 
зна чај ре дов не фи зич ке ак тив но сти, сек су ал но пре но си-
ве бо ле сти, пре те ра но из ла га ње сун че вим зра ци ма, зна-
чај до је ња, зна чај са мо пре гле да дој ки, зна чај пра вил не 
ис хра не, штет ност пу ше ња, зло у по тре бе ал ко хо ла и пси-
хо ак тив них суп стан ци)

1 3

10 Рад у ма лој гру пи (са здра ви ма, бо ле сни ма  – го ја зним, 
ди ја бе ти ча ри ма, кар ди о ва ску лар ним бо ле сни ци ма, пу-
ша чи ма или дру гим гру па ма)

1 2

11 Ве шти не кре и ра ња и пра вље ња (Po wer Po int пре зен та-
ци је

1 2

12 Де фи ни са ње и об ја шње ње жи вот них ве шти на  1
13 Тех ни ке ко је се ко ри сте за за сту па ње и пред ста вља ње 

зна ча ја здрав стве ног вас пи та ња до но си о ци ма од лу ка
 1

14 Здрав стве но-вас пит ни ин тер вју (струк ту ри ра ни, се ми-
струк ту и ра ни, ду бо ки)

1 1

15 Ин ди ви ду ал но са ве то ва ње 1 1
16 Тех ни ке ра ди о ни чар ског ра да: кре и ра ње ра ди о ни це, из-

во ђе ње ра до ни це
1 1

17 Идеј но ре ше ње за не ко здрав стве но вас пит но сред ство 
(пла кат, агит ку итд)

 1

18 Пи са ње члан ка за ме ди је на иза бра ну здрав стве но-вас-
пит ну те му

 1

19 Ве шти не ко му ни ка ци ја са за ин те ре со ва ним стра на ма, 
ме ди ји ма

1 1

20 Ве шти не пра вље ња апли ка ци је за акре ди та ци ју про гра-
ма здрав стве ног вас пи та ња за од ре ђе ну циљ ну гру пу 
(нпр  сред њо школ це)

 1

21 Ве шти не пра вље ња Про гра ма и Ак ци о ног пла на пре вен-
тив них здрав стве них ак тив но сти за од ре ђе ну по пу ла ци-
о ну/е гру пу/е 

 1

22 Ве шти не осми шља ва ња про гра ма јав но-здрав стве них 
ма ни фе ста ци ја (нпр  по во дом обе ле жа ва ња од ре ђе них 
да ту ма из ка лен да ра здра вља или сл )

 1

31. Нео на то ло ги ја 
(12 ме се ци)

На ста ва тра је два се ме стра те о риј ске на ста ве и 12 ме се ци 
прак тич ног ра да.

ЕМ БРИ О ЛО ГИ ЈА ПЕ РИ НА ТАЛ НОГ ДО БА
МЕ ДИ ЦИН СКА ГЕ НЕ ТИ КА У ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈИ И ОП-

СТЕ ТРИ ЦИ ЈИ
ТРУД НО ЋА, РА НИ РАЗ ВОЈ ЕМ БРИ О НА, РАЗ ВОЈ И 

СТРУК ТУ РА ПО СТЕ ЉИ ЦЕ
ПРЕ НЕ СЕ НА ТРУД НО ЋА
БИ О ФИ ЗИЧ КИ НА ЧИН ПРА ЋЕ ЊА ТРУД НО ЋЕ  – УЛ ТРА-

ЗВУК
ПРИ МЕ НА КАР ДИ О ТО КО ГРА ФИ ЈЕ У АКУ ШЕР СТВУ
ВИ ШЕ ПЛОД НА ТРУД НО ЋА (ПЛУ РИ ФЕ ТА ЦИ ЈА)
ПЛО ДО ВА ВО ДА И ПЛО ДО ВИ ОВОЈ ЦИ
БИ О ФИ ЗИЧ КИ ПРО ФИЛ ПЛО ДА
ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ПО РО ЂА ЈА
ПРИ МЕ НА МЕ ДИ КА МЕ НА ТА У ПО РО ЂА ЈУ
ТУ МО РИ И ТРУД НО ЋА
ПРЕ КОН ЦЕНП ЦИ О НА И ПРЕ НА ТАЛ НА ДИ ЈАГ НО СТИ КА
РАСТ И РАЗ ВОЈ
ПРО ЦЕ НА ГЕ СТА ЦИЈ СКЕ СТА РО СТИ
НО ВО РО ЂЕН ЧЕ СА ЗА СТО ЈЕМ ИН ТРА У ТЕ РИ НОГ РА СТА
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА



АДАП ТА ЦИ ЈА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА НА ЕКС ТРА У ТЕ РИ НИ 
ЖИ ВОТ

НЕ У РО ЛО ШКИ СТА ТУС НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
АЦИ ДО БА ЗНА РАВ НО ТЕ ЖА
ПО РЕ МЕ ЋАЈ ТЕР МО РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ПР ВИ ПРИ СТУП И ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА У 

ПО РО ДИ ЛИ ШТУ
ПО ВРЕ ДЕ МЕ КИХ ТКИ ВА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ГЕ НЕ ТИ КА У НЕО НА ТО ЛО ГИ ЈИ
ИС ХРА НА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ ВО ДЕ И ЕЛЕК ТРО ЛИ ТА У НО ВО РО-

ЂЕН ЧА ДИ
УРО ЂЕ НИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ МЕ ТА БО ЛИ ЗМА
ПЕ РИ НА ТАЛ НИ ЕН ДО КРИ НИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ
ДЕ ТЕ ДИ ЈА БЕ ТИЧ НЕ МАЈ КЕ
ХИ ПЕР ГЛИ КЕ МИЈ СКА СТА ЊА У ПЕ РИ НА ТО ЛО ГИ ЈИ
ПРИ ЛАЗ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА НЕ ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА НОГ ПО ЛА
УРИ НАР НИ СИ СТЕМ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ИН ТРА У ТЕ РИ НА ХЕ МА ТО ПО Е ЗА
ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ ЦР ВЕ НЕ, БЕ ЛЕ И ТРОМ БО ЦИТ НЕ ЛО ЗЕ 

КОД НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ИМУ НО ЛО ШКА ЗА ШТИ ТА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ФУНК ЦИ ЈА ЦНС И ЕЕГ КОД НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
СА ВРЕ МЕ НЕ ДИ ЈАГ НО СТИЧ КЕ МО ГУЋ НО СТИ У ЕН-

ДО КРА НИ ЈУ МУ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
РАЗ ВОЈ НЕ АНО МА ЛИ ЈЕ
ПЕ РИ НА ТАЛ НА ТРА У МА
ПО ВРЕ ДЕ ЦНС
МЛИ ТА ВО НО ВО РО ЂЕН ЧЕ И ХИ ПО ТО НИ СИН ДРОМ
НЕО НА ТАЛ НЕ КОН ВУЛ ЗИ ЈЕ
НЕ КО ЊУ ГО ВА НЕ ХИ ПЕР БИ ЛИ РУ БИ НЕ МИ ЈЕ
КО ЊУ ГО ВА НЕ ХИ ПЕР БИ ЛИ РУ БИ НЕ МИ ЈЕ
ФЕ ТАЛ НА ЦИР КУ ЛА ЦИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ШКЕ КА РАК ТЕ-

РИ СТИ КЕ
СР ЦА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ФЕ ТАЛ НА ЕХО КАР ДИ О ГРА ФИ ЈА
ПРИ МАР НЕ КАР ДИ О МИ О ПА ТИ ЈЕ
УРО ЂЕ НЕ СР ЧА НЕ МА НЕ
СР ЧА НА ИН СУ ФИ ЦИ ЈЕН ЦИ ЈА КОД НО ВО РО ЂЕН ЧА ДИ
ПЛУЋ НА ХИ ПЕР ТЕН ЗИ ЈА
ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ СР ЧА НОГ РИТ МА КОД НО ВО РО ЂЕН ЧА ДИ
ЕХО КАР ДИ О ГРАФ СКА ДИ ЈАГ НО СТИ КА КОД НО ВО РО-

ЂЕН ЧА ДИ
РЕ СПИ РА ТОР НИ ДИС ТРЕС И РЕ СПИ РА ТОР НИ ДИС ТРЕС 

СИН ДРОМ
РЕ А НИ МА ЦИ ЈА И ПО СТРЕ А НИ МА ЦИ О НА НЕ ГА НО ВО-

РО ЂЕН ЧА ДИ СА ХИ ПОК СИЧ НО-ИС ХЕ МИЧ НОМ ЕН ЦЕ ФА-
ЛО ПА ТИ ЈОМ

ИН ТРА У ТЕ РИ НЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ПОСТ НА ТАЛ НЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ЕТИ О ЛО ГИ ЈА И ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА ПРЕ ВРЕ МЕ НОГ РО ЂЕ ЊА
АНА ТОМ СКЕ И ФИ ЗИ О ЛО ШКЕ КА РАК ТЕР СИ ТИ КЕ НО-

ВО РО ЂЕН ЧА ДИ МА ЛЕ ТЕ ЛЕ СНЕ МА СЕ
НАЈ ЧЕ ШЋА ПА ТО ЛО ШКА СТА ЊА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА 

СА МА ЛОМ ТЕ ЛЕ СНОМ МА СОМ
ИН ТЕН ЗИВ НА НЕ ГА И ТЕ РА ПИ ЈА ПРЕ ВРЕ МЕ НО РО ЂЕ-

НЕ ДЕ ЦЕ
МО НИ ТО РИНГ У ИН ТЕН ЗИВ НОЈ НЕ ЗИ
УРО ЂЕ НЕ АНО МА ЛИ ЈЕ УРО ГЕ НИ ТАЛ НОГ ТРАК ТА КОД 

НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ПО РО ЂАЈ НА ТРА У МА КО ШТА НОГ СИ СТЕ МА
УРО ЂЕ НЕ АНО МА ЛИ ЈЕ СКЕ ЛЕ ТА
НЕО НА ТАЛ НИ ОСТЕ О МИ ЈЕ ЛИ ТИС
ДЕ ФОР МИ ТЕ ТИ СТО ПА ЛА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
ПА ТО ЛО ГИ ЈА ГЛА ВЕ И ВРА ТА КОД НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА
АНО МА ЛИ ЈЕ УМ БИ ЛИ КУ СА И ИН ГВИ НАЛ НА ХЕР НИ ЈА
УРО ЂЕ НЕ АНО МА ЛИ ЈЕ ГРУД НОГ КО ША, ПЛУ ЋА И ДИ-

ЈА ФРАГ МЕ
АТРЕ ЗИ ЈЕ ЈЕД ЊА КА
АТРЕ ЗИ ЈЕ АНУ СА
НЕ КРО ТИЧ НИ ЕН ТЕ РО КО ЛИ ТИС
МАЛ РО ТА ЦИ ЈА
АТРЕ ЗИ ЈА ЖУЧ НИХ ПУ ТЕ ВА
ПА ТО ЛО ШКА СТА ЊА ОКА НО ВО РО ЂЕН ЧЕ ТА

ПА ТО ЛО ШКА СТА ЊА УХА, ГР ЛА И НО СА НО ВО РО-
ЂЕН ЧЕ ТА

ПО ПИС ВЕ ШТИ НА КО ЈИ МА ТРЕ БА ДА ОВЛА ДА ЛЕ КАР 
НА УЖОЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ НЕО НА ТО ЛО ГИ ЈЕ

1. СЛУ ЖБА ЗА НО ВО РО ЂЕН ЧАД 15 ча со ва  – О
 – оде ље ње, ам бу лан та, са ве то ва ли ште
2. УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА  – 75 ча со ва  – О
а. Крв
ка пи лар на  – И
вен ска И
(пе ри фер на ве на, в. Ју гу ла рис еxт., в. ум би ли ца лис)
ар те риј ска  – И
(а. ра ди а лис, а. брац хи а лис, а. Тем по ра лис су пре фи ци та лис)
б. Урин
ка те те ри за ци ја бе ши ке  – И
пер ку та на су пра пу бич на аспи ра ци ја  – И
ц. Ли квор
лум бал на пунк ци ја  – И
суб ду рал на пунк ци ја  – У
3. ИН ТРА ВЕН СКА ИН ФУ ЗИ ЈА  – 25 ча со ва
са став теч но сти за ин фу ци ју  – И
то тал на па рен те рал на ис хра на  – И
пунк ци ја ве не  – И
пре па ра ци ја ве не  – У
пла си ра ње ум би ли кал ног вен ског ка те те ра  – И
пла си ра ње ум би ли кал ног ар те риј ског ка те те ра  – И
пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра  – У или И
4. ХИТ НЕ ТЕ РА ПИЈ СКЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ  – 40 ча со ва
 – екс ан гви но тран сфу зи ја  – И
то ра ко сто ми ја  – У и И
ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја  – У и И
5. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ ПО СТУП ЦИ  – 140 ча со ва
би о хе миј ски па ра ме три па то ло шких ста ња но во ро ђен че та  – У
хе ма то ло шки па ра ме три па то ло шких ста ња но во ро ђен че та  – У
бак те ри о ло шка и ви ру со ло шка об ра да бо ле сног но во ро ђен-

че та  – У или И
кли нич ка об ра да бо ле сног но во ро ђен че та  – И
ра ди о граф ска ди јаг но сти ка  – У
ехо кар ди о граф ска ди јаг но сти ка  – У
ка те те ри за ци ја ср ца и ан ги о кар ди о гра фи ја  –У
ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја  – У
елек тро маг нет на ре зо нан ца  – У
6. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ И ТЕ РА ПИЈ СКИ ПО СТУП ЦИ  – 120 

ча со ва
пе ри кар ди о цен те за  – У
то ра ко цен те за  – У
пунк ци ја аб до ме на  – У
пе ри то не ал на ди ја ли за  – У
ло кал на ане сте зи ја  – И
кар ди о ре спи ра тор ни мо ни то ринг, ин ва зив ни и не ин ва зив ни 

 – У и И
ок си ге но те ра пи ја  – И
про це на ста ња ви тал но сти и адап ти ра но сти но во ро ђен че та  – 

(АП ГАР)
при мар на ре а ни ма ци ја но во ро ђен че та  – И
прин ци пи ле че ња раз ли чи тих па то ло шких ста ња но во ро ђен-

че та и при ме на про то ко ла  – И
фи зи кал на те ра пи ја (ре спи ра тор ни тракт, тор ти ко лис, ано ма-

ли је по ло жа ја сто па ла, оште ће ње плек сус брац хи а лис-а, хи по то-
ни ја)  – У и И

О: ор га ни зу је
У: упо зна је
И: из во ди

32. Ба ро ме ди ци на 
(12 ме се ци)

ФУНК ЦИ О НАЛ НА АНА ТО МИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА
 – КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИ СИ СТЕМ
 – РЕ СПИ РА ТОР НИ СИ СТЕМ НЕ У РО ЛО ШКИ
 – Е.Н.Т.
 – ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈА
 – МУ СКУ ЛО СКЕ ЛЕТ НА
 – БИ О ФИ ЗИ КА И БИ О ХЕ МИ ЈА МУ СКУ ЛАР НОГ РА ДА



 – БИ О ХЕ МИ ЈА И БИ О ФИ ЗИ КА У УСЛО ВИ МА ПРО МЕ-
ЊЕ НЕ ОКО ЛИ НЕ

 – БИ О ХЕ МИ ЈА КИ СЕ О НИ КА И ДРУ ГИХ ГА СО ВА ПОД 
ВИ СО КИМ ПРИ ТИ СКОМ

 – ФИ ЗИ О ЛО ШКА АДАП ТА ЦИ ЈА НА ИЗ ВАН РЕД НЕ 
УСЛО ВЕ ОКО ЛИ НЕ

 – АДАП ТА ЦИ ЈА НА АП НЕУ У РО ЊЕ ЊУ 
ПА ТО ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА
 – КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НА
 – РЕ СПИ РА ТОР НА
 – РЕ НАЛ НА
 – ГА СТРО ИН ТЕ СТИ НАЛ НИ ТРАКТ
 – ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈА
 – ЦЕН ТРАЛ НИ НЕР ВНИ СИ СТЕМ
 – ОКО
 – УХО
 – МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ И РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ
 – ИМЕР ЗИ ЈА У ВО ДИ
 – ИМЕР ЗИ ЈА У АП НЕИ
 – ИМЕР ЗИ ЈА СА РЕ СПИ РА ТОР НИМ АПА РА ТОМ
 – ИМЕР ЗИ ЈА И ПРО ДУ ЖЕ НИ БО РА ВАК У УСЛО ВИ МА 

ВИ СО КОГ ПРИ ТИ СКА
 – КИ СЕ О НИК И ДРУ ГИ ГА СО ВИ ПОД ВИ СО КИМ ПРИ-

ТИ СКОМ
 – КА СНИ ОД ГО ВО РИ НА ИЗ У ЗЕТ НУ ОКО ЛИ НУ 
ФАР МА КО ЛО ГИ ЈА
 – ПРИ МЕ ЊЕ НА ФРА МА КО ЛО ГИ ЈА
 – ФАР МА КО ДИ НА МИ КА
 – ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА
 – КИ СЕ О НИК КАО ЛЕК
 – СИ НЕР ГИЧ НИ ЕФЕК ТИ ХБО И ЛЕ КО ВА 
АНЕ СТЕ ЗИ ЈА У ХИ ПЕР БА РИЧ НИМ УСЛО ВИ МА
 – ИН ТЕН ЗИВ НА ТЕ РА ПИ ЈА У ХИ ПЕР БА РИЧ НИМ УСЛО-

ВИ МА
БА РО МЕ ДИ ЦИН СКО ПО ГЛА ВЉЕ
 – НА У ТИЧ КА И ПОД ВОД НА МЕ ДИ ЦИ НА
 – МЕ ДИ ЦИ НА ПЛАТ ФОР МЕ (ОFFSHORE)
 – ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НА МЕ ДИ ЦИ НА
 – КО СМИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА
 – ТЕ РА ПИ ЈА ХИ ПЕР БА РИЧ НИМ КИ СЕ О НИ КОМ
 – МЕ ДИ ЦИ НА РЕ КРЕ А ЦИ О НОГ РО ЊЕ ЊА
 – РО НИ ЛАЧ КА ОПРЕ МА ЗА РАД И РЕ КРЕ А ЦИ ЈУ
УР ГЕНТ НОСТ И ИН ТЕН ЗИВ НА НЕ ГА
 – УР ГЕНТ НА ХИ РУР ГИ ЈА
 – УР ГЕНТ НА ИН ТЕР НА МЕ ДИ ЦИ НА
 – ИН ТЕН ЗИВ НА НЕ ГА
 – ИН ТЕН ЗИВ НА НЕ ГА У ХИ ПЕР БА РИЧ НИМ УСЛО ВИ-

МА
БА РО МЕ ДИ ЦИ НА У НЕО НА ТО ЛО ГИ ЈИ
ПРИ МЕ НА БА РО МЕ ДИ ЦИ НЕ У КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР

НИМ БО ЛЕ СТИ МА
ХБО
 – ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У ТЕ РА ПИ ЈИ ХИ ПЕР БА РИЧ НОГ СИ-

СТЕ МА
 – ПРО ТО КОЛ ТРЕТ МА НА
 – ИН ДИ КА ЦИ ЈЕ
 – БРИ ГА О ПА ЦИ ЈЕН ТУ ЗА ВРЕ МЕ ТРЕТ МА НА
 – ПРАК ТИЧ НА ПРИ МЕ НА ХБО
 – ЛИЧ НЕ ВЕ ЖБЕ И ПО ЛО ЖА ЈИ
ХИ ГИ ЈЕ НА
 – МИ КРО БИ О ЛО ШКИ МО НИ ТО РИНГ И ХИ ГИ ЈЕ НА СИ-

СТЕ МА
 – ХИ ГИ ЈЕ НА У СИ СТЕ МУ ЗА ВРЕ МЕ ПО ГО НА
 – ХИ ГИ ЈЕ НА ТЕ РА ПИЈ СКОГ СИ СТЕ МА
ТЕ МЕ РО ЊЕ ЊА
Тех ни ка и тех но ло ги ја ро ње ња
 – ТЕХ НИ КА ЗА РО ЊА ВА ЊА
 – ОПРЕ МА ЗА РЕ КРЕ А ТИВ НЕ НА УЧ НЕ И РАД НЕ РО НИ-

О ЦЕ
 – РО ЊЕ ЊЕ У ИЗ У ЗЕТ НИМ УСЛО ВИ МА
 – МЕ ША ВИ НЕ ГА СА ЗА РО ЊЕ ЊЕ
 – СА ТУ РА ЦИ О НО РО ЊЕ ЊЕ
 – ПОД ВОД НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА СПОРТ, РАД И ВОЈ НЕ 

СВР ХЕ

 – ХИ ПЕР БА РИЧ НИ СИ СТЕ МИ ЗА ПОД ВОД НИ РАД
 – РО ЊЕ ЊЕ СА ЈЕД НОМ АТ МОС ФЕ РОМ
СИ ГУР НОСТ И ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА
 – СИ ГУР НО СНА ТЕХ НИ КА ЗА РО ЊА ВА ЊА
 – ТЕХ НИ КЕ И СИ СТЕ МИ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА
 – ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА ИН ЦИ ДЕ НА ТА
 – ОПА СНЕ ПОД ВОД НЕ ЖИ ВО ТИ ЊЕ И ТОК СИ КО ЛО ГИ-

ЈА ОТРО ВА
 – ПР ВА ПО МОЋ И ПО СТУ ПАК КОД УР ГЕНТ НИХ СТА-

ЊА РО ЊЕ ЊА
 – ТРОП СКА МЕ ДИ ЦИ НА
СУД СКА МЕ ДИ ЦИ НА
 – МЕ ЂУ НА РОД НО ЗА КО НО ДАВ СТВО
 – ФО РЕН ЗИЧ НА МЕ ДИ ЦИ НА
 – ЕТИ КА

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

и = из во ди
у = упо зна је

 – Од ре ђи ва ње пХ кр ви и
 – Од ре ђи ва ње ал кал не ре зер ве кр ви  
 – Од ре ђи ва ње ба зног ек це са и
 – Од ре ђи ва ње пО2 и
 – Це ло куп ни пре глед ури на (фи зич ки, хе миј ски, се ди мент ни) и
 – Од ре ђи ва ње кли рен са ин су ли на, урее, кре а ти ни на и
 – Ре нал на ан ги о гра фи ја у
 – Од ре ђи ва ње бро ја ери тро ци та, ле у ко ци та, тром бо ци та и ди фе рен ци јал на 
крв на сли ка

и

 – Од ре ђи ва ње ду жи на жи во та ле у ко ци та и тром бо ци та и
 – Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хе мо гло би на и
 – Ис пи ти ва ње ко а гу ла ци о ног си сте ма и
 – Га сне ана ли зе у ми ро ва њу и при ер го ме три ји и
 – Ра ди о и зо топ ско ис пи ти ва ње плућ не цир ку ла ци је у
 – Ви ско зи ме три ја у
 – Тех ни ка из во ђе ња и ин тер пре та ци је ЕКГ и
 – Стрес, елек тро кар ди о гра фи ја, ер го ме три ја и
 – Тест кар ди о пул мо нал ног оп те ре ће ња и
 – Кли рен си у ис пи ти ва њу функ ци је је тре у
 – Тест гла ди уз пра ће ње гли ке ми је ин зу ли не ми је и
 – Од ре ђи ва ње 17 КС, 17 ОХ КС кор ти зо ла у ури ну, тест са АЦТХ у
 – Ра ди о и му но ло шко од ре ђи ва ње кон цен тра ци је хор мо на у се ру му (Т-3, Т-4, 
ТСХ, АЦТХ и др )

и

 – Би о хе миј ски ци то ло шки и иму но ло шки пре глед ли кво ра и
 – Елек тро фи зи о ло шке ме то де ис пи ти ва ња нер вног си сте ма (ЕЕГ, ЕМГ, иза зва-
ни по тен ци ја ли др )

у

 – Ра ди ку ло гра фи ја и ми је ло гра фи ја у
 – Сцин ти гра фи ја мо зга у
 – ЦТ мо зга у
 – НМР мо зга у
 – Ан ги о гра фи ја це ре брал них крв них су до ва у
 – По вре да кич ме не мо жди не у
 – Кон ту зи ја кич ме не мо жди не  
 – По вре да кич ме у
 – Де ку би тус и
 – Ин фла ми ра ни де ку би тус и
 – Ком пли ко ва не по вре де и фрак ту ре ко шта но зглоб ног си сте ма и
 – Отво ре ни пре ло ми са kon kva sa ci jom ме ких де ло ва и
 – Кон тра ми ни ра ни отво ре ни пре ло ми ду гих ко сти ју и
 – Краш по вре де, ком парт мент син дро ми и др  акут не тра у мат ске ис хе ми ја и
 – Ком парт мент син дром и
 – Акут не тра у мат ске ис хе ми је и
 – Ис хе ми ја тран сплан ти ра ног тки ва и
 – Оп се жни хе ма то ми код лук са ци ја и
 – Иле ус и
 – Гној не ин фек ци је и
 – Гној не ин фек ци је по сле хи рур шких ин тер вен ци ја и
 – Ура ста ње ра на и
 – Не кро зе због ин фек ци је ме ких тки ва и
 – Осте о ми је ли тис и
 – Акут на ин фек ци ја ду гих ко сти ју и



 – По сто пе ра тив ни акут ни осте и ти и
 – Ком про граф то ви и ре жње ви и
 – Су де ков син дром и
 – Опе ко ти не и
 – Смр зо ти не и
 – Елек тро ку ци ја и
 – Ул це ро ва ри ко зни син дром са тром бо фле би том и
 – Акут не оклу зи је крв них су до ва у
 – Ди ја бе тич на ган гре на и
 – Ди ја бе тич на ган гре на са ин фла ма тор ном ком по нен том и
 – Ган гре не и ег зул це ра ци је код тром бан ги ти са об ли те ран са и
 – Ган гре на по сле ује да би љо је да и
 – Ем бо ли ја цен трал не ар те ри је ре ти не у
 – Акут на глу во ћа у
 – Фур ни је ро ве ган гре не и
 – Акут ни по сти ра ди а ци о ни Чи сти ти и
 – Акут ни по сти ра ди а ци о ни га стро ен те ри ти и
 – Га сна ган гре на и
 – Шок на ста ња ако ни су ком пли ко ва на пне у мо то рак сом и
 – Ис кр ва вље ње и
 – Ста ње акут не ис кр ва вље но сти и
 – Ава ску лар не не кро зе гла ви це фе му ра и
 – За тво ре не по вре де гла ве и
 – Ис хе ми ја мо зга у
 – По вре де ло ба ње и
 – Ко мо ци о ни син дром и
 – Ста ње по сле ин ток си ка ци је угљен-мо нок си дом и
 – Тро ва ње угљен ди ок си дом и ме та ном и
 – Де ком пре си о на бо лест и
 – Ба ро тра у мат ска га сна ем бо ли ја и
 – По сто пе ра тив на га сна ем бо ли ја у
 – Не у ро ло шке ком пли ка ци је ди ја бе тес ме ли ту са у
 – Пе ри фер на па ра ли за и па ре за фа ци ја ли са и
 – Ги не ко ло шка сеп тич на ста ња и
 – Це ре бро ва ску лар ни ин сул ти и
 – Акут ни ин фаркт ми о кар да у

33. Бал не о кли ма то ло ги ја 
(12 ме се ци)

I
1. Фи зич ко хе миј ске осно ве бал не о кли ма то ло ги је
2. Фи зи о ло шки ме ха ни зми де ло ва ња бал не о кли мат ских чи-

ни о ца
3. Осно ве иму но ло ги је и фар ма ко ло ги је
4. Хи ги јен ско-са ни тар ни усло ви и ре жи ми у бањ ско-кли мат-

ским ме сти ма
5. Оп шта бол не о ло ги ја
6. Оп шта би о кли ма то ло ги ја
7. Ди јаг но зне и те ра пиј ске тех ни ке и по ступ ци
8. Обо ље ња и оште ће ња кар ди о ва ску лар ног си сте ма
9. Бо ле сти ор га на за ди са ње
10 Бо ле сти ор га на за ва ре ње
11. Бо ле сти ен до кри них жле зда, ме та бо ли зма и не пра вил не 

ис хра не
12. Бо ле сти нер вно-ми шић ног си сте ма
13. Бо ле сти кр ви и ре ти ку ло хи сти о цит ног си сте ма
14. Бо ле сти и по вре де ло ко мо тор ног апа ра та
15. Бо ле сти уро ге ни тал ног си сте ма же на и му шкар ца
16. Бо ле сти ко же, ли ца и че љу сти
17. Бо ле сти де чи јег до ба
18. Про фе си о нал не бо ле сти и оште ће ња

II 
КА ТА ЛОГ ЗНА ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗАН ТА ИЗ БОЛ НЕ ЛО ГИ ЈЕ

1. Из ло же ност јо ни зу ју ћем зра че њу и ра ди о ак тив ној кон ли-
на ци ји у бал не о кли ма то ло ги ји (п)

2. Би о фи зич ке осно ве тер мо те ра пи је (з)
3. Би о фи зич ке осно ве ки не зи те ра пи је (з)
4. Хе миј ске осо би не и на чин из ра жа ва ња хе миј ског са став 

ми не рал них во да (п)

5. Фи зич ка, хе миј ска и ми не ра ло шка ис пи ти ва ња пе ло и да
6. Би о ло шка ис пи ти ва ња пе ло и да (п)
7. Тер мич ки и хи дрич ки ком плекс (з)
8. Хе ме о ста за во де и елек тро ли та у ор га ни зму (п)
9. Зна чај одр жа ва ња аси до ба зне рав но те же у ор га ни зму
10. Т-иБ-лим фо ци ти ди фе рен ци ја и ак ти ва ци ја (п)
11. Мем бран ски мар ке ри ће ли ја иму ног си сте ма (п)
12. Ауто и му ност (з) 13. Иму но ло шка то ле ран ци ја (з)
13. Иму но па то ге не за оште ће ња ре ак ци ја ма пре о се тљи вост  – 

И, ИИ, ИИ и ИВ (п)
14. Би о хе миј ске ка рак те ри сти ке, вр сте и функ ци ја ре цеп то-

ра  – за (п)
15. Фар ма ко ки не ти ка у бо ле сни ка са ин си фи ци јен ци јом кар-

ди о ва ску лар ног си сте ма, је тре и бу бре га (п)
16. Фар ма ко ки не тич ке ка рак те ри сти ке ле ко ва у ста рих осо ба (з)
17. За кон ски про пи си и дру га ак та из обла сти хи ги јен ско са-

ни тар них усло ва за рад при род них ле чи ли шта (п)
18. Са ни тар на за шти та бањ ско-кли мат ских ме ста (п) 
19. Прин ци пи пра вил не ис хра не (з)
20. Би о ме те о ро ло шки ин стру мен ти и прин ци пи при ме не
21. Би о кли мат ски еле мен ти и по ја ве (з)
22. Ме те о ро тро пи зам по је ди них бо ле сти (з)
23. Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за при ме ну кли ма то те ра-

пи је (з)
24. Фи зи о ло шко деј ство ми не рал них во да (з)
25. Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за при ме ну ми не рал них 

во да (з)
26. Фи зи о ло шко и те ра пиј ско де ло ва ње и ин ди ка ци је за при-

и ме ну ле ко ви тих бла та (з)
27. Де ло ва ње, ме то де при ме не и ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка-

ци је за при ме ну га со ва (з)
28. Основ не ка рак те ри сти ке при род них ле чи ли шта (п)
29. Ра ди о о бе ле жи ва чи у ди јаг но сти ци (п)
30. Ул тра со но граф ске ме то де код раз ли чи тих обо ље ња (п)
31. Ре о гра фи ја и ре о ен це фа ло гра фи ја (п) 
32. Бал не о кли мат ска ре ак ци ја (з)
33. Спорт ско-ре кре а тив не ак тив но сти у скло пу бањ ско кли-

мат ског ле че ња (п)
34. Маг не то те ра пи ја (п) 
35. Ул тра звуч на те ра пи ја (п)
36. При ме на би о сти му ла тив ног ла се ра (п)  –
37. Штет но деј ство не јо ни зу ју ћег зра че ња (з)
38. Па ра фан го и фран го те ра пи ја (п)
39. Хи дро ки не зи те ра пи ја (п)
40. Под вод на екс тен зи ја (п)
41. Ре флек со те ра пе ут ска ме то де у те ра пи ји (п)
42. Ма са жа и оста ли об ли ци ме ха нич ке енер ги је (п)
43. Функ ци о нал на ис пи ти ва ња кар ди о ре спи ра тор ног си сте-

ма (п)
44. Функ ци о нал на ис пи ти ва ња ло ко мо тор ног си сте ма (п)
45. Функ ци о нал на ис пи ти ва ња не у ро ми шић ног си сте ма
46. Функ ци о нал на ис пи ти ва ња пе ри фер ног кр во то ка (п)
47. Би о фид бек (п)
48. До зи ра ње при фи зич кој ак тив но сти (з)
49. Тех ни ке здрав стве но-вас пит ног ра да (з)
50. Бал не о кли мат ски чи ни о ци у трет ма ну бо ле сти кар ди о ва-

ску лар ног си сте ма (з)
51. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну не спе ци фич них 

обо ље ња плу ћа (з)
52. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну обо ље ња ар те ри ја 

и ве на (з)
53. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну хро нич них не за-

па љен ских об ли ка ре у ма ти зма (Ре у ма то ид ни ар три тис, Mb.Bec hte-
rew...) (з)

54. Бал не о те ра пиј ски чи ни о цу у трет ма ну ар тро за ве ли ких 
згло бо ва (з)

55. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну де ге не ра тив них 
про ме на кич ме ног сту ба (з)

56. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну ле зи ја пе ри фер них 
не ра ва (з)

57. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну ди ја бе те са (з)
58. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну обо ље ња га стро-

ин те сти нал ног трак та (хро нич ни га стри тис, ул ку сна бо лест же лу-
ца, ду де ну ма, по ре ме ћа ји функ ци је тан ког цре ва, га стро-ду де ну ма 
и ко ло на, хро нич ни пан кре а ти тис) (з)



59. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну бо ле сти хе па то-
би ли јар ног трак та (хро нич ни хе па ти тис, хо ле ли ти ја за, хо ле ци ти-
тис, дис ки не зи ја жуч не ке се) (з)

60. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у бо ле сти ма нер вно-ми шић-
ног си сте ма (з)

61. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну бо ле сти ери тро-
цит не ло це и ре ти ку ло хи сти о цит ног си сте ма (ери тро цит на и ле у-
ко цит на ло за, хе мо ра гиј ски син дро ми) (з)

62. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну ло ко мо тор ног си-
сте ма (дис тро фи је, ло ко мо ци је, ста ња по сле пре ло ма) (з)

63. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у трет ма ну ги не ко ло шких 
обо ље ња (з)

64. Бал не о те ра пиј ских чи ни о ци у трет ма ну бо ле сти бу бре га 
и мо краћ них пу те ва (з)

65. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у ле че њу псо ри ја зе, про фе си-
о нал них дер ма то за (з)

66. Бал не о кли мат ски чи ни о ци у бо ле сти ма де чи јег до ба (з)
67. Бал не о кли мат ски чи ни о ци у про фе сиј ским оште ће њи ма 

и обо ље њи ма (з)
68. Бал не о те ра пиј ски чи ни о ци у про фи лак си (з)
69. Бањ ско-кли мат ска ме ста у ван ред ним усло ви ма (з)
ЛЕ ГЕН ДА: 
(з) = зна,
(п) = по зна је

III 
КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

1. Про пи си ва ње ди је тал не ис хра не код па ци је на та па то ло-
шких ста ња (у)

2. Из ра чу на ва ње ин те грал не тем пе ра ту ре ко же (и)
3. Ру ко ва ње би о ме те о ро ло шким ин стру мен ти ма (у)
4. Ул тра со но граф ска ис пи ти ва ња код оште ће ња: кар дио-ва-

ску лар ног и нер вног си сте ма, у ги не ко ло ги ји (у)
5. При ме на ра ди о о бе ле жи ва ча у ди јаг но сти ци (у)
6. Ре о граф ска и ре о ен це фа ло граф ска ис пи ти ва ња (у)
7. Тех ни ке здрав стве ног вас пи та ња (и)
8. Еле тро ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња (у)
9. Ис пи ти ва ње ми шић не сна ге, оби ма по кре та, ду жи не екс-

тре ми те та (и)
10. Ме ре ње тем пе ра ту ре ко же (и)
11. Еле тро дер ма то ме три ја елек тро ко жне про бе, фо то ди јаг но-

сти ка Wоод-овим све тлом (и)
12. Ис пи ти ва ње по ло жа ја те ла (и)
13. Зра че ње спе ци јал ним из во ри ма све тло сне енер ги је (и)
14. При ме на би о сти му ла тив ног ла се ра (и)
15. Ди ја тер мо ко а гу ла ци ја (и)
16. Елек тро де си кра ци ја (и)
17. Ва ску ла тор (и)
18. Трак ци ја кич ме ног сту ба (у)
19. Основ не ве жбе ди са ња (у)
20. По сту рал на дре на жа (у)
21. Ис пи ти ва ње функ ци је хо да (и)
22. Ма са жа ве зив ног тки ва и ма са жа по ре флек сним зо на ма (у)
23. Аку пре су ра и аку пунк ту ра (у)
24. Елек тро сти му ла ци ја ске лет не и глат ке му ску ла ту ре (и)
25. За штит ни по ло жај код бо ла у ле ђи ма (и)
26. Ру ко ва ње апа ра том за ки се о ник (и)
27. При ме на раз ли чи ти об ли ка елек тро те ра пе ут ских про це-

ду ра (јед но смер на и на из ме нич на стру ја) (у)
ЛЕ ГЕН ДА 
(у) + упо зна је
(и) = из во ди сам

34. Кли нич ка тран сфу зи о ло ги ја 
(12 ме се ци)

Те о риј ска на ста ва

1. Даваоци крви и организација добровољног давалаштва крви
 – Де фи ни ци ја тран сфу зи о ло ги је
 – Из во ри кр ви; да ва ла штво; ор га ни за ци ја оку пља ња да ва ла-

ца кр ви, мо ти ва ци ја за да ва ње кр ви; на чин да ва ња кр ви
2. Колекција, припрема и конзервација крви и компонената

крви
 – Упо зна ва ње са тех ни ком узи ма ња и кон зер ви са ња кр ви, 

прин ци пи ма чу ва ња и кон тро ле кон зер ви са не кр ви

 – Афе ре зно при ку пља ње крв них ком по нен ти (пла зма фе ре за, 
тром бо ци то фе ре за, гра ну ла ци то фе ре за, афе ре за лим фо ид них ће-
ли ја, афе ре за ма тич них ће ли ја хе ма то по е зе)

 – При пре ма ком по не на та кр ви (пре па ра ти ери тро ци та, тром-
бо ци та, ле у ко ци та, за мр зну те све же пла зме, кри о пре ци пи та та и 
др.) и де ри ва та кр ви (ал бу ми ни, иму но гло бу ли ни и др.)

 – Про ме не у кон зер ви са ној кр ви
3. Тестирање донорске крви
4. Имунохематологија и имуносерологија крвних група
 – Иму но ло ги ја и се ро ло ги ја крв них гру па (АВО, Rh и дру гих 

крв но груп них си сте ма)
 – Зна чај ан ти ге на тром бо ци та и ле у ко ци та
 – Суд ско ме ди цин ски зна чај крв них гру па
 – Зна чај крв но груп них си сте ма за труд но ћу (сен зи би ли за ци ја 

на крв но груп не ан ти ге не, иму но ло шке ка рак те ри сти ке, кли нич ка 
сли ка и ле че ње хе мо ли тич ке бо ле сти но во ро ђен че та)

5. Избор крви за трансфузију – тестови компатибилности
6. Основи клиничке имунологије ХЛА систем
ХЛА си стем, зна чај за тран сплан та ци ју и ме то де ис пи ти ва ња
7. Терапија компонентама и дериватима крви
Прин ци пи усме ре не хе мо те ра пи је
 – При ме на кр ви  – ком по не на та и де ри ва та, ин ди ка ци је, кон-

тра ин ди ка ци је и те ра пиј ски ефе кат (Суп сти ту ци о на те ра пи ја ком-
по нен та ма и де ри ва ти ма кр ви у ле че њу уро ђе них ко а гу ло па ти ја 
 – хе мо фи ли ја, спон та них кр ва ре ња и при пре ме за хи рур шке ин-
тер вен ци је)

 – Ауто лог на тран сфу зи ја  – ал тер на ти ва хо мо лог ној тран сфу-
зи ји (пре о пе ра циј ска ауто лог на ко лек ци ја кр ви, акут на нор мо во-
ле миј ска хе мо ди лу ци ја, пе ри о пе ра циј ско спа ша ва ње кр ви  – ин-
тра о пе ра циј ско спа ша ва ње кр ви / ери тро ци та, по сле о пе ра циј ско 
са ку пља ње)

 – Те ра пиј ске афе ре зе (из ме на пла зме, те ра пиј ске ци та фе ре зе)
8. имуномодулаторни механизми и терапијски приступи
Иму но ин фла ма тор ни ци то ки ни (ин тер ле у ку ни, ин тер фе рон, 

фак тор не кро зе ту мо ра) Те ра пиј ска упо тре ба иму но гло бу ли на 
Тран спла та ци ја ма тич них ће ли ја хе ма то по е зе

Адоп тив на иму но те ра пи ја (лим фо ки ни ма ак ти ви са не ће ли је 
уби це, ту мор ин фил три ра ју ћи лим фо ци ти)

9. Неповољни ефекти хемотерапије (посттрансфузионе ре
акције)

Не по вољ ни ефек ти хе мо те ра пи је (иму но ло шки, не и му но ло-
шки, ра ни, ка сни) Ком пли ка ци је при при ме ни ма сив них тран сфу-
зи ја

10. Болести које се преносе трансфузијама крви
12. Улога службе за трансфузиологију у трансплантацији

ткива и органа
13. Одабрано поглавље из уже специјализације из клиничке

трансфузиологије

ИМУ НО ЛО ГИ ЈА

 – Струк ту ра и функ ци ја иму но ло шког си сте ма (гра ђа, ор га ни за ци је, он то-
ге не за, ди фе рен ци ја ци ја, ма ту ра ци ја, мем бран ски мар ке ри и функ ци ја Т и 
Б лим фо ци та)  3 ча са
 – Иму но гло бу ли ни (син те за и функ ци ја) 2 ча са
 – Мо но клон ска ан ти те ла (зна чај и тех но ло ги ја хи бри до ма) 1 час
 – Ком пле мент  – гра ђа и функ ци ја 2 ча са
 – Ан ти ген пре зен ту ју ће ће ли је, ин тер ре ак ци ја са Т и Б лим фо ци ти ма, ад-
хе зи ни, ин тер гри ни, се лек тив ни 2 ча са
 – Уло га ци то ки на у ре гу ла ци ји иму ног од го во ра 1 час
 – Ге нет ска кон тро ла иму но ло шке хо ме о ста зе (уло га глав ног хи сто ком па-
ти бил ног ком плек са) 2 ча са
 – Иму но ло ги ја тран сплан та ци је 2 ча са
 – Иму но мо ду ла ци ја 2 ча са
 – Ауто и му ност 1 час
 – Ода бра на по гла вља из иму но ло ги је (у до го во ру са мен то ром)  

ХЕ МА ТО ЛО ГИ ЈА

 – Нор мал на хе ма то по е за (струк ту ра и функ ци ја ко шта не ср жи) 1 час
 – Фи зи о ло ги ја хе мо ста зе 1 час
 – Бо ле сти ма тич не ће ли је хе ма то по е зе  
увод и кла си фи ка ци ја, кло но ва но по ре кло ма лиг них хе ма то ло шких бо ле-
сти (акут не и хро нич не ми је ло про ли фе ра тив не бо ле сти, лим фо про ли фе-
ра тив не бо ле сти), ми је ло ди спла зи је, апла стич на ане ми ја, па рок си змал на 
ноћ на хе мо гло би ну ри ја)  4 ча са



 – Бо ле сти ери тро ци та  
ане ми је (због по ре ме ћа ја: про ли фе ра ци је и ди фе рен ци ја ци је, са зре ва ња 
ери тро ци та, убр за не раз град ње ери тро ци та, не по зна тог и ви ше стру ког ме-
ха ни зма) 4 ча са
 – Бо ле сти гра ну ло ци та, мо но ци та и ма кро фа га 2 ча са
 – Бо ле сти лим фо ци та и пла зма ће ли ја  
иму но де фи ци јент на ста ња, нео пла стич не бо ле сти лим фо цит ног си сте ма 
(Б и Т хро нич на лим фо цит на ле у ке ми ја), ма лиг ни лим фо ми 4 ча са
 – Акут не ле у ке ми је 2 ча са
 – Бо ле сти узро ко ва не по ре ме ћа ји ма хе мо ста зе  
ва ску ло па ти је, тром бо ци то пе ни је и тром бо ци то па ти је, скло ност кр ва ре њу 
због по ре ме ћа ја ко а гу ла ци је кр ви (на след ни и сте че ни), тром бо ем бо лиј ска 
бо ле сти, ан ти ко а гу лант ни ле ко ви 4 ча са
 – Тран спла та ци ја ко шта не ср жи 2 ча са
 – Ода бра на по гла вља из хе ма то ло ги је (у до го во ру са мен то ром)  

Прак тич на на ста ва

1. Из бор да ва ла ца кр ви и кон зер ва ци ја кр ви
Кли нич ки пре глед да ва о ца кр ви Ве не пунк ци ја
Узи ма ње и кон зер ва ци ја кр ви Чу ва ње и кон тро ла кон зер ви-

са не кр ви
Еви ден ци ја, до ку мен та ци ја и ин фор ма ци о ни си стем у тран-

сфу зи о ло ги ји Иму ни за ци ја и ре и му ни за ци ја да ва о ца
2. При пре ма ком по не на та од кр ви
Ор га ни за ци ја при пре ма ња ком по не на та кр ви (ери тро ци ти, 

ле у ко ци ти, тром бо ци ти, за мр зну та све жа пла зма, нео ци ти, кри о-
пре ци пи тат) (до бра про из во ђач ка прак са) Кри о кон зер ва ци ја

Упо зна ва ње са тре бо ва њи ма за ком по нен те кр ви Ра ци о нал на 
при ме на ком по не на та кр ви

3. По себ ни об ли ци да ва ња кр ви и при ме на тран сфу зи о ло ги је
Ци та фе ре зе (до нор ске и те ра пиј ске) Ам бу лант на тран сфу зи ја 

Ауто лог на тран сфу зи ја Пост тран сфу зи о не ре ак ци је
4. Пре на тал на за шти та
Пла зма фе ре за ма лог во лу ме на Ин тра у те ри на тран сфу зи ја
5. Фрак ци о ни са ње пла зме
Из во ђе ње про це са фрак ци о ни са ња пла зме
При пре ма ње ал бу мин ских и иму но гло бу лин ских пре па ра та
Ста бил ни пре па ра ти кр ви и тран сми си ја бо ле сти
6. Иму но се ро ло ги ја
Из во ђе ње те сто ва: од ре ђи ва ње крв них гру па у АВО и оста-

лим крв но груп ним си сте ми ма, од ре ђи ва ње се кре тор ног ста ту са
Скри нинг ан ти е ри тро цит них ан ти те ла
Иден ти фи ка ци ја ан ти е ри тро цит них ан ти те ла и ти тар
Co omb sov тест
Ве шта че ње очин ства
Пре тран сфу зиј ски те сто ви
Из бор кр ви код сен зи би ли са них осо ба 
7. Тран сми сив не бо ле сти
Из во ђе ње те сто ва за: HbsAg, аnti-HCV, аnтi-HIV и TPHA
8. Тран спла та ци о на иму но ло ги ја
Ти пи за ци ја ХЛА ан ти ге на, иш чи та ва ње и ту ма че ње ре зул та-

та Укр ште на ре ак ци ја из ме ђу се ру ма па ци је на та и лим фо ци та и 
да ва о ца Скри нинг се ру ма на ХЛА ан ти те ла

При пре ма па ци је на та за тран сплан та ци ју (про то кол до нор 
спе ци фич них тран сфу зи ја)

9. Хе мо ста за
Хе мо ра гиј ски син дро ми  – на след ни и сте че ни
а) раз го вор са па ци јен том
б) упо зна ва ње са Цен тром за хе мо фи ли ју
Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка хе мо ра гиј ских син дро ма и 

тром бо зе а) из во ђе ње сцре е нинг и спе ци фич них те сто ва
Кон тро ла ан ти ко а гу лант не те ра пи је  – ту ма че ње и из да ва ње 

ре зул та та
10. Ода бра на по гла вља из кли нич ке тран сфу зи о ло ги је (у до-

го во ру са мен то ром)

35. Суд ска пси хи ја три ја 
(12 ме се ци)

I Се ме стар

На став не је ди ни це:
 – Исто ри јат Суд ске пси хи ја три је
Прав на, по слов на и пар нич на спо соб ност

По јам су бјек та у пра ву, фи зич ко и прав но ли це, де ца, ма ло-
лет ни ци, пу но лет на ли ца

Вр сте прав них по сло ва  – по сло ви ме ђу жи ви ма и за слу ти ти, 
јед но стра ни и дво стра ни По јам и са др жи на те ста мен та

Спо соб ност за пра вље ње те ста мен та, опо зи ва ње те ста  – 1, 
ни штав ност те ста мен та, ту ма че ње те ста мен та По јам бра ка и брач-
них смет њи

По јам не ва же ћег бра ка. Не по сто је ћи ни штав ни брак ду шев-
ног обо ље ња

Раз вод бра ка због ду шев ног обо ље ња и по сле ди це Вр сте ста-
ра тељ ства над ма ло лет ни ци ма и над ли ци ма ли ше них по слов не 
спо соб но сти

По јам пот пу не и де ли мич не по слов не не спо соб но сти Ве шта-
че ње те ста мен та и ра зних уго во ра Ве шта че ње по слов не спо соб-
но сти

 – Ве шта че ње у пред ме ти ма раз во да бра ка. До де ла де це, ве-
шта че ње ро ди те ља и де це

По јам оп ште, жи вот не и рад не спо соб но сти
Ве шта че ње рад не спо соб но сти
По јам не и мо вин ске и имо вин ске ште те
 – Ве шта че ње бол ни це, стра ха, уна ка же но сти и естет ске уна-

ка же но сти
 – Ве шта че ње те ле сних по вре да
 – Ве шта че ње о рад ној спо соб но сти на зах тев СИЗ-а за пен-

зиј ско оси гу ра ње
Про блем рент не не у ро зе
По јам Кри вич ног пра ва и од нос истог са Пси хи ја три јом
По јам Кри вич ног де ла. Чи ње ње, не чи ње ње и по сле ди це
По јам дру штве не опа сно сти де ла
Објект и су бјект кри вич ног де ла
По јам ура чун љи во сти са аспек та Кри вич ног пра ва
 – Ме то де утвр ђи ва ња ура чун љи во сти од но сно не у ра чун љи-

во сти, би о ло шке, пси хо ло шке и дру ге ме то де
 – За кон ски по јам бит но сма ње не ура чун љи во сти
 – По јам Ac ti o nes li be rae in ca u sa у ве зи чла на 12. став 3. Кри-

вич ног за ко на
 – Вр сте не ви но сти. Све сни и не све сни не хат
 – Ме ре без бед но сти ме ди цин ског ка рак те ра. Чу ва ње и ле че-

ње у пси хи ја триј ској уста но ви, ста ци о на ру или на сло бо ди.
 – Ма ло лет нич ка де ли квен ци ја и ин пли ка ци је
По јам суд ско-пси хи ја триј ског ве шта че ња
Раз ли ка из ме ђу све до ка и ве шта ка
Ве шта че ње по спи си ма
Ве шта че ње у то ку суд ског по ступ ка
 – Пси хи ја триј ски бо ле сник пред су дом, као стран ка или све док

II Се ме стар

Ме ди цин ска пси хо ло ги ја, суд ска па топ си хо ло ги ја и суд ска 
пси хо па то ло ги ја

Фи ло зоф ско и пси хо ло шко од ре ђи ва ње пре ма пој му ду шев ни 
жи вот

Струк ту ре лич но сти, од брам бе ни ме ха ни зми, пси хо а на ли-
тич ко ту ма че ње лич но сти

Ло ли стич ки при ступ лич но сти и мул ти ди мен зи о на те ра пи ја 
на стан ка мен тал них по ре ме ћа ја

Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја све сти
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја опа жа ња
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја па жње
 – Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја пам ће ња
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја ин те ли ген ци је
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја ми шље ња
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја емо ци ја
Фо рен зич ки зна чај по ре ме ћа ја во ље и мо ти ва
„Нор мал на” и „па то ло шка” мо ти ва ци ја за кри вич ну рад њу
 – Не све сна и све сна мо ти ва ци ја за кри вич но де ло.
Суд ска пси хи ја три ја Укуп ни број ча со ва
Фо рен зич ки зна чај ен до ге них пси хо за
Фо рен зич ки зна чај симп то мат ских пси хо за
 – Фо рен зич ки зна чај ре ак тив них пси хо за.
 – Фо рен зич ки зна чај осо ба са ди јаг но зом „По ре ме ћај лич но сти“
 – Фо рен зич ки зна чај не у ро за
Фо рен зич ки зна чај осо ба са ин те лек ту ал ним оште ће њем, 

оли го фра ни ја и де мен ци ја



Фо рен зич ки зна чај осо ба са су ма ну тим син дро мом
Ме то де кли нич ког и па ра кли нич ког ис пи ти ва ња суд ског ис-

пи та ни ка
 – Ве шта че ње у обла сти тзв. при нуд ног при је ма у пси хи ја-

триј ску уста но ву
Ве шта че ње у обла сти акут ног на пи тог ста ња (ти пич ног и 

ати пич ног) и у обла сти хро нич ног ал ко хо ли зма 
Зна чај ал ко хо ле ми је у то ку ве шта че ња
 – Ве шта че ње у обла сти сек су ал них де ли ка та („блуд не рад ње”)
Кул ту рал ни аспект не ких де ли ка та у СРЈ
Не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи
Ле кар ска тај на
Не са ве сно ле че ње бо ле сни ка
 – Пој мов ни се ман тич ки про бле ми на ни воу Пра во  – Суд ска 

пси хи ја три ја: ура чун љи вост, ра су ђи ва ње, став 3. чла на 12. КЗ итд.

36. Бо ле сти за ви сно сти 
(12 ме се ци)

1. Те о риј ске осно ве бо ле сти за ви сно сти:
2. Де фи ни са ње пој ма за ви сно сти, кла си фи ка ци ја бо ле сти за-

ви сно сти.
3. Епи де ми о ло шки ме тод у про у ча ва њу бо ле сти за ви сно сти.
4. Би о ло шке осно ве за ви сно сти (фар ма ко ло ги ја и не у ро фи зи-

о ло ги ја дро га), ути цај дро га на не у ро тран сми си ју, ме ха ни зми жуд-
ње за суп стан цом, ме ха ни зми на гра ђи ва ња.

5. Ети о ло ги ја бо ле сти за ви сно сти.
6. Ге не ти ка бо ле сти за ви сно сти. 
7. Пси хо ло шке осно ве за ви сно сти . 
8. Со ци о кул тур не осно ве за ви сно сти. 
9. Мо гућ но сти ле че ња и ре ха би ли та ци је за ви сни ка у за јед ни-

ци (на за јед ни ци ба зи ра ни мо дел).

А. ЗА ВИ СНО СТИ ОД АЛ КО ХО ЛА

10. Епи де ми о ло шки аспек ти и фак то ри одр жа ва ња ал ко хо ли зма.
11. Де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја ал ко хо ли зма.
12. Ти по ло ги ја ал ко хо ли зма.
13. Фа зе у раз во ју ал ко хо ли зма.
14. Фи зи о ло шки и ме та бо лич ки аспек ти де ло ва ња ал ко хо ла.
15. Ди јаг но за зло у по тре бе и за ви сно сти од ал ко хо ла (ди јаг-

но стич ки кри те ри ју ми).
16. По сле ди це ал ко хо ли зма (здрав стве не, по ро дич не, про фе-

си о нал не, со ци јал не).
17. Ре ци див код ал ко хо ли ча ра.
18. Фак то ри ри зи ка за ре ци див код ал ко хо ли ча ра.
19. Ути цај стре са и жи вот них кри за на раз вој ал ко хо ли зма.

Б. ЗА ВИ СНО СТИ ОД ДРО ГА

20. Де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја упо тре бе и зло у по тре бе 
пси хо ак тив них суп стан ци.

21. Кла се суп стан ци.
22. Но ви трен до ви упо тре бе суп стан ци  – син те тич ке дро ге.
23. Кла си фи ка ци ја син те тич ких дро га.
24. Би о ло шки, пси хо ло шки и со ци јал ни фак то ри ри зи ка за 

раз вој за ви сно сти од дро га.
25. За ви сно сти од дро га код де це и омла ди не.
26. По сле ди це за ви сно сти од пси хо ак тив них суп стан ци. 
27. Ко мор би ди тет бо ле сти за ви сно сти.
28. ХИВ, АИДС и бо ле сти за ви сно сти.

В. ЗА ВИ СНОСТ ОД ДУ ВА НА

1. Епи де ми о ло ги ја.
2. Фак то ри ко ји ути чу на пу ше ње.
3. Би о ло шке осно ве и ме ха ни зми де ло ва ња ни ко ти на.
4. По сле ди це пу ше ња.

Г. ДРУ ГИ ОБ ЛИ ЦИ ЗА ВИ СНО СТИ:

1. Коц ка ње.
2. За ви сност од ин тер не та.
3. Зло у по тре ба хра не (го ја зност). 
4. Адик тив на по на ша ња и тра га ње за сен за ци ја ма.

ТЕ РА ПИ ЈА ЗА ВИ СНО СТИ

А. Те ра пи ја ал ко хо ли зма

1. Са вре ме ни те ра пиј ски при сту пи ал ко хо ли зму.
2. Спе ци фич но сти мо ти ва ци о ног по ступ ка у ал ко хо ли зму. 
3. Пр ви ин тер вју са ал ко хо ли ча рем.
4. Дис пан зер ски (ам бу лант ни рад) са ал ко хо ли ча рем .
5. Кли нич ко (бол нич ко) ле че ње ал ко хо ли ча ра. 
6. Днев на бол ни ца у трет ма ну ал ко хо ли ча ра .
7. Си стем ска по ро дич на те ра пи ја ал ко хо ли зма. 
8. Фар ма ко те ра пи ја ал ко хо ли зма (акут на ин ток си ка ци ја, ап-

си те нен ци јал ни син дром, де ли ри јум).
9. Спе ци фич ни те ра пиј ски при сту пи по је ди ним суб гру па ма 

ал ко хо ли ча ра (мла ди, же не, ста ри, јав не лич но сти, ком би но ва не 
ток си ко ма ни је).

10. Ин стру мен ти у ди јаг но сти ци бо ле сти за ви сно сти (ска ле 
и упит ни ци).

11. Ано ним ност у ле че њу ал ко хо ли ча ра  – етич ки, те ра пиј ски 
и со ци јал ни аспек ти.

12. Со ци о те ра пиј ски при ступ у ле че њу (клу бо ви ле че них ал-
ко хо ли ча ра).

13. Пре вен ци ја ре ци ди ва.
14. Тра ја ње те ра пиј ског про це са.

Б. Те ра пи ја за ви сно сти од дро га

1. Ра не ме ре у екс пе ри мен тал ној упо тре би дро га (са ве то дав-
ни рад, мла ђи, по ро ди це, шко ла)

2. Пр ви ин тер вју и мо ти ва ци о ни по сту пак (за ви сник и по ро-
ди ца)

3. Фар ма ко те ра пиј ски при ступ у ле че њу за ви сни ка од дро га.
4. Те ра пи ја акут не ин ток си ка ци је, ап сти нен ци јал не кри зе и 

овер до зе.
5. Де тек ци ја суп стан ци у ури ну и дру гим те ле сним узор ци-

ма.
6. Спе ци фич но сти те ра пи је за ви сни ка од по је ди них кла са 

суб стан ци.
7. Ослон ци у ле че њу бо ле сти за ви сно сти (па ци јент, фар ма ко-

те ра пи ја, по ро дич на и со ци јал на мре жа, струч ни тим).
8. Пси хо те ра пи ја бо ле сти за ви сно сти (пси хо ди нам ски при-

ступ, ин ди ви ду ал на и груп на пси хо те ра пи ја, по ро дич на те ра пи ја, 
пси хо дра ма, пре вен ци ја ре ци ди ва као пси хо те ра пиј ски при ступ).

9. Ор га ни за ци ја здрав стве не и со ци јал не за шти те за ви сни ка 
од дро га.

10. Про гра ми ре дук ци је ште те.

В. Те ра пи ја за ви сно сти од ду ва на

1. Ди јаг но за и про це на сте пе на за ви сно сти од ни ко ти на.
2. Ме то де и фа зе у ле че њу ни ко ти ни зма.
3. Фар ма ко те ра пи ја ни ко ти ни зма.

Г. Те ра пи ја дру гих об ли ка за ви сно сти

1. Коц ка ње.
2. За ви сност од ин тер не та.
3. Зло у по тре ба хра не (го ја зност). 
4. Адик тив на по на ша ња и тра га ње за сен за ци ја ма.

VI. ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА БО ЛЕ СТИ ЗА ВИ СНО СТИ

1. Про гра ми пре вен ци је ба зи ра ни на ак тив но сти ма у за јед-
ни ци.

а. Пре вен тив ни про гра ми у шко ла ма.
б. При сту пи ба зи ра ни на да ва њу ин фор ма ци ја.
ц. При сту пи ба зи ра ни на из ме ни си сте ма вред но сти и сти ца-

њу но вих ве шти на.
д. При сту пи ба зи ра ни на пру жа њу от по ра ути ца ју гру пе вр-

шња ка.
е. При сту пи ба зи ра ни на тра же њу ал тер на ти ва.
ф. При сту пи ко ји се осла ња ју на ути ца ју вр шња ка, идо ла, ли-

де ра.
2. Про гра ми за сно ва ни на уна пре ђе њу здра вља у по пу ла ци ји.



3. Прин ци пи пре вен ци је бо ле сти за ви сно сти у за јед ни ци.
а. Гру па ци је ста нов ни штва ко је се об у хва та ју про гра мом пре-

вен ци је
б. Пред у сло ви за успе шну ре а ли за ци ју про гра ма пре вен ци је.
4. Ор га ни за ци ја спро во ђе ња про гра ма пре вен ци је.
а. Но си о ци про гра ма пре вен ци је
б. Опе ра тив ни план пре вен ци је.
5. Про гра ми пре вен ци је бо ле сти за ви сно сти кроз еду ка ци ју.
а. Еду ка ци ја еду ка то ра
б. Еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка
ц. Еду ка ци ја пред став ни ка свих дру штве них струк ту ра у ло-

кал ној за јед ни ци.

VII. РЕ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И РЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
ЛЕ ЧЕ НИХ ЗА ВИ СНИ КА

1. Основ ни прин ци пи ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је ле-
че них за ви сни ка.

2. Ор га ни за ци ја слу жби со ци јал ног ра да.
3. Ор га ни за ци ја пе да го шког ра да.
4. Прин ци пи ор га ни зо ва ња спе ци фич них уста но ва у ре ин те-

гра ци о ном про це су (ко му не).
5. Ор га ни за ци ја не вла ди них ор га ни за ци ја у бор би про тив 

зло у по тре бе хе миј ских сред ста ва.
6. Ор га ни зо ва ње гра ђа на у ло кал ној за јед ни ци.
7. Мо гућ но сти за по шља ва ња ле че них за ви сни ка.
8. Ал тер на тив ни мо де ли ле че ња.

VI II. ДРУ ШТВО И ПРО БЛЕ МИ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ  
АЛ КО ХО ЛА И ДРО ГА

1. Кри ми на ли тет и дро га.
2. Еко ном ски аспек ти упо тре бе дро га
3. Слу жбе јав не без бед но сти и за ви сно сти.
4. Са о бра ћај ни тра у ма ти зам и упо тре ба дро га.
5. Фо рен зич ки зна чај за ви сно сти.

IX. НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ РАД У ПРО БЛЕ МИ МА  
ЗА ВИ СНО СТИ

1. Епи де ми о ло шка ис тра жи ва ња бо ле сти за ви сно сти. 
2. Ис тра жи ва ња ко мор би ди те та бо ле сти за ви сно сти.
3. Ис тра жи ва ња за ви сно сти на ани мал ном мо де лу.
4. Ис тра жи ва ња но вих ви до ва за ви сно сти.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА И ВЕ ШТИ НЕ

У то ку прак тич не на ста ве кан ди дат сти че сле де ће ве шти не:
1. Ус по ста вља ње кон так та са за ви сни ком, по ро ди цом и око-

ли ном.
2. Тех ни ка пр вог ин тер вјуа са за ви сни ком и по ро ди цом. 
3. Ве шти ну мо ти ви са ња за ви сни ка, по ро ди це и око ли не. 
4. Ди јаг но сти ка за ви сно сти.
5. Ди јаг но сти ка у окви ру ду ал не ди јаг но зе.
6. Спе ци фич но сти те ра пиј ског при сту па. 
7. Прин ци пи ме ди ка мен то зне те ра пи је: ин ток си ка ци ја, ап-

сти нен ци јал ни син дром, овер до зе. 
8. Пси хо те ра пи ја бо ле сти за ви сно сти.
9. Ор га ни за ци ја пре вен тив ног ра да и укљу чи ва ње у тим ски рад.
10. Ор га ни за ци ја ре ин те гра ци је за ви сни ка у по ро дич ну и со-

ци јал ну мре жу.
11. Сти ца ње ве шти не у ор га ни за ци ји пре вен ци је у за јед ни ци 

(рад на те ре ну у ци љу ор га ни за ци је пре вен тив них ак тив но сти у 
ло кал ној за јед ни ци).

12. Рад са ре зи стент ним за ви сни ци ма. 
13. Ор га ни за ци ја бол нич ког и ван бол нич ког трет ма на за ви-

сни ка.
14. Са ве то дав не ве шти не у ра ду са мла ди ма под ри зи ком.
15. Ин те гра тив ни рад у бо ле сти ма за ви сно сти (са рад ња уста-

но ва у дру штве ном, при ват ном и не вла ди ном сек то ру, обла сти 
пре вен ци је, ле че ња, ре ха би ли та ци је, еду ка ци је и ис тра жи ва ња бо-
ле сти за ви сно сти).

Кан ди да ти у то ку про гра ма уже спе ци ја ли за ци је има ју три 
ко ло кви ју ма у обла сти ди јаг но сти ке, ле че ња и пре вен ци је, као и 
те о риј ска пре да ва ња из ових обла сти.

37. Пе ри на то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Те о риј ска на ста ва и прак тич на на ста ва оба вља се на ме ди-
цин ским фа кул те ти ма и на став ним ба за ма у укуп ном тра ја њу уже.

РАЗ ВОЈ НА МОР ФО ЛО ГИ ЈА РЕ ПРО ДУК ТИВ НОГ СИ СТЕ МА
ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА И ПА ТО ФИ ЗИ О ЛО ШКИ ПРО ЦЕ СИ У 

ХУ МА НОЈ РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈИ
ГЕ НЕТ СКИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ И ЊИ ХО ВО ПРА ВО ВРЕ МЕ НО 

ОТ КРИ ВА ЊЕ
ЕН ДО КРИ НО ЛО ШКИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ У ХУ МА НОЈ РЕ-

ПРО ДУК ЦИ ЈИ
ИМУ НО ЛО ГИ ЈА И ИМУ НО ЛО ШКИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ ВЕ-

ЗА НИ ЗА ХУ МА НУ РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈУ
ПЕ РИ НА ТАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА:
ФУНК ЦИ ЈА ФЕ ТО ПЛА ЦЕНТ НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ
БИ О ХЕ МИЈ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ФЕ ТАЛ НОГ СТА ЊА
КАР ДИ О ТО КО ГРА ФИ ЈА
БИ О ФИ ЗИЧ КИ ПРО ФИЛ ПЛО ДА
СО НО ГРА ФИ ЈА У НАД ЗО РУ ГРА ВИ ДИ ТЕ ТА
ДО ПЛЕР И КО ЛОР ДО ПЛЕР У ОП СТЕ ТРИ ЦИ ЈИ
ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА И БИ О ХЕ МИ ЗАМ ПЛО ДО ВЕ ВО ДЕ
ПРЕ НА ТАЛ НИ ИН ВА ЗИВ НИ ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ ПО-

СТУП ЦИ
БАК ТЕ РИ ЈЕ И ВИ РУ СИ  – УЗРОЧ НИ ЦИ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ У 

ТРУД НО ЋИ
ТРУД НО ЋА И ИН ФЕК ЦИ ЈА ТОК СО ПЛА ЗМО ЗОМ
ИН ФЕК ЦИ ЈА ХЛА МИ ДИ ЈОМ И МИ КРО ПЛА ЗМОМ У 

ХУ МА НОЈ РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈИ
СПОН ТА НИ ПО БА ЧАЈ
ПРЕ ВРЕ МЕ НИ ПО РО ЂАЈ
ХИ РУР ШКЕ БО ЛЕ СТИ И ЊИ ХОВ ТРЕТ МАН ТО КОМ 

ТРУД НО ЋЕ
ДИ ЈАГ НО СТИ КА И ЛЕ ЧЕ ЊЕ МА ЛИГ НИХ БО ЛЕ СТИ У 

ТРУД НО ЋИ

ПО ПИС ВЕ ШТИ НА

1. ПЛА ЦЕН ТА
 – ства ра ње пла цен те и мор фо ло шка струк ту ра
 – основ на је ди ни ца (хи сто ло шка) пла цен те
 – раз ме на ма те ри ја
 – тран сфер кроз по сте љи цу
 – функ ци је пла цен те
 – ре спи ра тор на и ну три тив на
 – ен до кри на функ ци ја пла цен те
 – про тек тив на и екс кре тор на функ ци ја  – по јам фе то пла цент-

ног је дин ства у ме ђу за ви сно сти функ ци је
 – со но граф ске ка рак те ри сти ке
 – ма ту ра ци ја пла цен те
 – не пра вил но уса ђе на по сте љи ца и не га тив не им пли ка ци је
 – ути цај обо ље ња мај ке на по сте љи цу
2. ИН ВА ЗИВ НА ПРЕ НА ТАЛ НА ДИ ЈАГ НО СТИ КА
 – Ме то де от кри ва ња уро ђе них по ре ме ћа ја у пе ри на то ло ги ји
 – Узи ма ње узо ра ка би оп си је хо ри он ских ре си ца (CVS)
 – Ме то да ба зе ка ри о ти пи за ци је
 – Ра на ам ни о цен те за
 – Кул ту ра ће ли ја пло до ве во де и од ре ђи ва ње ка ри о ти па
 – Утвр ђи ва ње ме та бо лич ких ен зим ских по ре ме ћа ја из ће ли ја 

пло до ве во де
 – Кор до цен те за  – тех ни ка из во ђе ња
 – Утвр ђи ва ње ка ри о ти па пло да из фе тал не кр ви
 – Утвр ђи ва ње иму но-хе ма то ло шких по ре ме ћа ја пло да
 – Оп шти прин ци пи пре на тал ног утвр ђи ва ња ин фек ци је мај ке 

и фе ту са
 – Утвр ђи ва ње ТОРЦХ ин фек ци ја: Ток со пла зма гон ди
 – Де тек ци ја ви ру сних ин фек ци ја у труд но ћи (CMV, HVH, 

HIV)
 – Rh иму ни за ци ја: по сту пак у ди јаг но сти ци-ин тра у те ри на 

ин тра ва ску лар на тран сфу зи ја  – фе тал на те ра пи ја
3. СА ВРЕ МЕ НА АН ТЕ НА ТАЛ НА ДИ ЈАГ НО СТИ КА 
 – ен зим ска ди јаг но сти ка (ал кал на фос фа та за, ок си то ки на за, 

ди а ми но ок си да за, ле у ци на ми о но пеп ти да за, це ру ло пла змин
 – хор мон ска ди јаг но сти ка  – оп шти прин ци пи  – од ре ђи ва ње 

го на до тро пи на, про ге сте ро на, естро ге на



 – зна чај од ре ђи ва ња ху ма ног пла цент ног лак то ге на и про те и-
на пла цен те (ПП)

 – утвр ђи ва ње вред но сти спе ци фич ног глу ко про те и на пла-
цен те

 – би о фи зич ки на чин пра ће ња труд но ће оп шти прин ци пи
 – кар ди о то ко гра фи ја
 – при ме на ул тра зву ка у аку шер ству  – оп шти прин ци пи
 – со но граф ско утвр ђи ва ње ста ро сти труд но ће
 – со но граф ска ло ка ли за ци ја пла цен те
 – пре ди ка ци ја ма ту ра ци је пла цен те со но граф ским пу тем
 – при ме на ул тра зву ка у ин ва зив ним ди јаг но стич ким про це-

ду ра ма
 – зна чај од ре ђи ва ња би о фи зич ког про фи ла
 – пре дик ци ја фе тал ног ра ста и ма се пло да
 – ул тра звуч но утвр ђи ва ње ко ли чи не и ква ли те та пло до ве во де
 – от кри ва ње фе тал них ано ма ли ја ул тра зву ком
4. ОБО ЉЕ ЊА И СТА ЊА МАЈ КЕ У ГРА ВИ ДИ ТЕ ТУ
 – ге ста ци о ни ди ја бе тес ме ли тус 
 – пре ге ста циј ски ди ја бе тес (ин су лин за ви сни)
 – про то кол за во ђе ње ди ја бе тич них труд но ћа
 – ЕПХ ге сто тис
 – Тер ми нал ни ста ди јум ге сто за
 – Rh изо и му ни за ци ја
 – Мorbus heemoliticus neonatorum
 – Ен до кри на обо ље ња у труд но ћи (хи по фи за, ти ро ид на над-

бу брег)
 – Ср ча не бо ле сти у труд но ћи  – иму но ло шки по ре ме ћа ји у 

гра ви ди те ту
 – Хи рур шка обо ље ња и гра ви ди тет
 – Си стем ски лу пус ери те ма то дес
 – Ви ше плод на труд но ћа и пре не се ност
 – Пе ри на тал наи AIDS
 – Он ко ге ни про бле ми у пе ри на тал ној ме ди ци ни
 – Ко а гу ла ци о ни по ре ме ћа ји у гра ви ди те ту
 – Ја тро ге ни по ре ме ћа ји у пе ри о ду гра ви ди те та
 – Ко на тал на Ток со пла змо за
 – Ви ру сне ин фек ци је мај ке (ХИВ, ЦМВ, Зо стер)
 – ИН ФЕК ЦИ ЈЕ Chlamydia trac ho ma tis i Mycoplasmа
5. ПЛО ДО ВА ВО ДА 
 – оп ште ка рак те ри сти ке пло до ве во де
 – фи зич ко хе миј ске осо би не
 – уло га пло до ве во де у гра ви ди те ту
 – раз вој фе тал них плу ћа и ме ха ни зам ди са ња
 – ства ра ње и са став сур фак тан та и зна чај за ди са ње
 – узи ма ње пло до ве во де ам ни о цен те зом ра ди од ре ђи ва ње фе-

тал не плућ не ма ту ра ци је
 – ме то де од ре ђи ва ња плућ не ма ту ра ци је: тест пе не (sha ke 

-test), Ле ци тин/сфи но го ми је лин (ЛС од нос)
 – зна чај од ре ђи ва ња фос фа ти дил ги це ро ла у пло до вој во ди
 – кван ти та тив но од ре ђи ва ње ле ци ти на
 – ци то ло шки еле мен ти пло до ве во де у пре дик ци ји фе тал не 

ма ту ра ци је
 – од ре ђи ва ње кре а ти ни на пло до ве во де и ње гов зна чај  – зна-

чај од ре ђи ва ња глу ко зе за пре дик ци ју зре ло сти пло да
 – би ли ру бин пло до ве во де у пре ди ка ци ји сте пе на хе мо ли тич-

ке бо ле сти (Li ley graph )  – ен зим ска ак тив ност пло до ве во де
 – од ре ђи ва ње крв не гру пе фе ту са из ће ли ја пло до ве во де
6. ПО РО ЂАЈ КАО ФЕ НО МЕН РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ
 – ме ха ни зам ма те рич них кон трак ци ја
 – ком пли ка ци је у I и II по ро ђај ном до бу
 – не пра вил на функ ци о нал на ак тив ност ма те ри це у по ро ђа ју
 – ком пли ка ци је I и II по ро ђај ног до ба
 – нор ма лан по ро ђај као фе но мен ре про дук ци је
 – спон та ни пре вре ме ни по ро ђај
 – спон та ни по ба чај
 – са вре ме но во ђе ње по ро ђа ја (ин ду ко ва ни и ди ри го ван)
 – па то ло шки по ро ђај
 – основ не ка рак те ри сти ке
 – по ро ђај код ви ше стру ких труд но ћа
 – во ђе ње по ро ђа ја код пре не се них труд но ћа
 – прин цип во ђе ња по ро ђа ја код труд но ћа са ви со ким ри зи ком
 – при ме на ме ди ка ме на та (спа змо ли ти ци, анал ге ти ци и то ко-

ли ти ци)
 – ко а гу ла ци о ни по ре ме ћа ји и ре пер ку си је у по ро ђа ју

 – шок у аку шер ству
 – аку шер ске опе ра ци је
 – по ро ђај код ср ча них бо ле сти мај ке
 – цар ски рез: ин ди ка ци је и тех ни ка
 – па то ло шки пе ур пе ри ум
 – по вре де нео на ту са у то ку по ро ђа ја
 – ин тра пар тал на ас фик си ја: де тек ци ја
 – при ме на ин тра у те ри не кар ди о то ко гра фи је у по ро ђа ју
 – по сту пак са неoнатусом мај ки са Rh изо и му ни за ци јом
 – пра ће ње нео на ту са мај ки са Di ja be tes me li tu som

38. Деч ја фи зи ја три ја 
(12 ме се ци)

I
Фи зи ја триј ска пре вен ти ва бо ле сти деч јег до ба
Фи зи о ло ги ја раз вој ног до ба
Фи зи ја триј ска про пе дев ти ка
Ди јаг но стич ке ме то де
Фи зи кал ни аген си у пе ди ја три ји

II
1. Об сте трич на тра у ма и обо ље ња ко шта но-зглоб ног и не у ро-

ми шић ног си сте ма у де це
2. Бо ле сти и по вре де цен трал ног и пе ри фер ног нер вног си-

сте ма
3. Обо ље ња кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ко же и ве зив ног 

тки ва и си стем ска обо ље ња
4. Бо ле сти ор га на за ди са ње и ор га на за ва ре ње
5. Бо ле сти хе ма то по ет ског си сте ма, ме та бо ли зма и уро ге ни-

тал ног си сте ма.

III
6. Овла да ва ње тех ни ком фи зи ја триј ског пре гле да но во ро ђен-

че та, одој че та, ма лог, пред школ ског и школ ског де те та
7. Овла да ва ње тех ни ком пре гле да функ ци ја по је ди них си сте-

ма у окви ру по је ди них па то ло шких ста ња
8. Оспо со бља ва ње за са мо стал но из во ђе ње фи зи ја триј ске 

про пе де у ти ке и основ них ЕД ме то да
9. Овла да ва ње по ступ ци ма те ра пиј ске при ме не тер мо те ра пи је
10. Овла да ва ње по ступ ци ма те ра пиј ске при ме не со но те ра пи је
11. Овла да ва ње по ступ ци ма те ра пиј ске при ме не елек тро те-

ра пи је
12. Уче шће у ана ли зи ЕМГ, ЕНГ, СЕП-а
13. Оспо со бља ва ње за ин тер пре та ци ју ра ди о ло шких ис пи ти-

ва ња
14. Овла да ва ње у по ступ ци ма при ме не фи зи о те ра пи је и ре ха-

би ли та ци је код бо ле сти и по вре да цен трал ног и пе ри фер ног нер-
вног си сте ма

15. Овла да ва ње по ступ ци ма фи зи ја триј ског ле че ња код обо-
ље ња ко шта но-зглоб ног и не у ро ми шић ног си сте ма у де це

16. Са мо стал но про пи си ва ње ор то за и про тет ских сред ста ва 
17. Са мо стал но апли ко ва ње ор тот ских и про тет ских по ма га ла
18. Овла да ва ње у по ступ ци ма фи зи ја триј ског ле че ња код ре-

спи ра тор них обо ље ња и кар ди о ва ску лар них
19. Овла да ва ње по ступ ци ма ле че ња код хро нич них ме та бо-

лич ких и хе ма то по ет ских бо ле сти
20. Ак тив но уче ство ва ње у тим ском ра ду код кра ни о це ре-

брал них по вре да
21. Оспо со бља ва ње за про це ну ефе ка та ра не ре ха би ли та ци је 

по сто пе ра тив но
Кли нич ка прак са (6 ме се ци)
1. Кли нич ка фи зи ја три ја (5 ме се ци)
2. Ра на по сто пе ра тив на ре ха би ли та ци ја (1 ме сец)
Елек тро ди јаг но сти ка (3 ме се ца):
1. Кла сич на ЕД (1 ме сец)
2. ЕМГ (1 ме сец)
3. ЕП (1 ме сец)
Фи зи кал ни аген си (2,5 ме се ца)
Про пи си ва ње и апли ка ци ја ор тот ских и про тет ских по ма га ла 

(1 не де ља):
Бањ ско и кли мат ско ле че ње (1 не де ља)



39. Ме ди цин ска ин фор ма ти ка 
(12 ме се ца)

I
Ме ди цин ско од лу чи ва ње: при ро да кли нич ких од лу ка, усло ви 

нео д ре ђе но сти и про цес ди јаг но сти ко ва ња; од лу чи ва ње у усло ви-
ма не си гур но сти; од ре ђи ва ње ве ро ват но ће пре те ста; су бјек тив не 
и објек тив не; ме ре ње опе ра тив них ка рак те ри сти ка ди јаг но стич-
ких те сто ва; ве ро ват но ће по сле те ста: про дук тив на вред ност те ста 
и Ba u e so va те о ре ма; др во од лу чи ва ња.

Ме ди цин ски по да ци: ти по ви ме ди цин ских по да та ка; упо тре ба 
ме ди цин ских по да та ка; при ку пља ње, чу ва ње и ко ри шће ње по да та-
ка; ба зе по да та ка и ба зе зна ња; од нос из ме ђу по да та ка и хи по те за.

Основ ни кон цеп ти ком пју те ри за ци је у ме ди ци ни: пре глед 
ком пју тер ског хар две ра и софт ве ра; при ку пља ње по да та ка и про-
це со ва ње сиг на ла; ко му ни ка ци ја по да та ка и тех но ло ги ја мре жа.

Ди зај ни ра ње си сте ма и њи хо ва про це на: ком пју тер ски си сте-
ми и упо тре ба; раз вој и при ме на ме ди цин ских ин фор ма ци ја си сте-
ма; про це на ме ди цин ских ин фор ма ци о них си сте ма;

Ме ди цин ска ин фор ма ти ка: ме ди цин ска до ку мен та ци ја; бол-
нич ки ин фор ма ци о ни си стем, ла бо ра то риј ски ин фор ма ци о ни си-
стем, фар ма ко ло шки ин фор ма ци о ни си стем; ра ди о ло шки ин фор-
ма ци о ни си стем; си стем пра ће ња па ци јен та; ин фор ма ци о ни си стем 
у при мар ној за шти ти; би бли о те кар ски ин фор ма ци о ни си стем; 
си сте ми за по др шку кли нич ког од лу чи ва ња; си сте ми кли нич ких 
ис тра жи ва ња; ком пју те ри у ме ди цин ској еду ка ци ји; си стем здрав-
стве ног оси гу ра ња; фи нан си ра ње здрав ства и про це на тех но ло ги ја; 
прав ци раз во ја при ме не ком пју те ра у си сте му здрав стве не за шти те.

II
(а) Прак ти чан рад са ко ри снич ким па ке ти ма за об ра ду тек-

ста, гра фич ким па ке ти ма, уна кр сним та бе ла ма и про гра ми ма ко ји 
по др жа ва ју рад са ба за ма по да та ка.

(б) Рад са ста ти стич ким па ке ти ма (СПСС, ...)
(ц) Ло гич ко про јек то ва ње ИС по де фи ни са ном про бле му.
(д) Екс трак ци ја по треб них по да та ка из про јек то ва ње ИС за 

кон крет ни ис тра жи вач ки про блем и ње го во ре ша ва ње у окру же њу 
ста ти стич ког па ке та.

(е) При каз до би је них ре зул та та 
Ис пи ти из оп ште струч них пред ме та по ла жу се по сле од слу-

ша не на ста ве истих.
Ис пит из пред ме та Ме ди цин ска ин фор ма ти ка по ла же се по-

сле по ло же них ко ло кви ју ма из оста лих пред ме та.

40. Кли нич ка не у ро фи зи о ло ги ја са епи леп то ло ги јом 
(12 ме се ци)

I
Кли нич ка елек тро ен це фа ло гра фи ја  – Оп шти део. Кли нич-

ка елек тро ен це фа ло гра фи ја  – Спе ци јал ни део. Ком пју те ри зо ва на 
спек трал на ана ли за сна ге ЕЕГ-а (ос-и прин ци пи и „мап пинг”)

Ком пју те ри зо ва на тех ни ка ево ци ра них по тен ци ја ла фи мо да-
ли те та: ВЕП, СЕП, МСА ЕП) |. Ког ни тив ни ево ци ра ни по тен ци ја-
ли (ЦНВ, П-300): Кли нич ка по ли гвасћШа

Кли нич ка ехо ен це фа ло гра фи ја и реоенцефалографиja
Де фи ни ци ја епи леп си ја и не у ро би о ло шки суп страт Ети о ло-

ги ја епи леп си ја
Кли нич ке ма ни фе ста ци је и ток епи леп си ја (спе ци фич ност: 

услед доб ног уз ра ста)
Кла си фи ка ци ја епи леп тич них на па да и син дро ма
Не у ро па то ло ги ја епи леп си ја 
Не у ро ра ди о ло ги ја
Ста тус епи леп ти кус
Фе брил не кон вул зи је и епи леп си ја
Гра ви ди тет и епи леп си је
Пси хи ја триј ски аспек ти епи леп си ја
Со ци јал ни и пси хо со ци јал ни аспек ти епи леп си ја
Ме ди ка мент на те ра пи ја епи леп си ја пси хо те ра пи ја, по ро дич-

на, би хе ви јо рал на и ди је тет ска те ра пи ја епи леп си ја
Не у ро хи рур шко ле че ње епи леп си ја

II Ве шти не

По ста вља ње ка пе са елек тро да ма по „10  – 20” си сте му код 60 
од ра слих па ци је на та

По ста вља ње ка пе са елек тро да ма по „10  – 20” си сте му код 30 
бо ле сни ка прет школ ског доб ног уз ра ста

По ста вља ње елек тро да по спе ци јал ној тех ни ци код 10 одој ча ди
Са мо ста лан рад на ЕЕГ апа ра ту у то ку ру тин ског сни ма ња 

ЕЕГ-а и по ли гра ма (ЕКГ, ре спи ра ци ја) у буд но сти са при ме ном 
фи зи о ло шких ак ти ва ци о них ме то да (хи пер вен ти ла ци је/ХВ/ и фо-
то сти му ла ци је/ФС) код 100 па ци је на та

Са мо ста лан рад на ЕЕГ-ПО ЛИ ГРА ФУ у то ку ру тин ског по-
ли граф ског сни ма ња (тре мор, пси хо гал ван ски ре флекс /ПГР/, 
елек тро кар ди о грам /ЕКГ/, ку та ни елек тро ми о грам /ЕМГ/, елек-
тро о ку ло грам /ЕОГ/, ре спи ра ци ја) код 10 па ци је на та.

Са мо ста лан рад на ЕЕГ-ПО ЛИ ГРА ФУ у то ку СПОН ТА НОГ 
(по сле де при ва ци је) или МЕ ДИ КА МЕНТ НО про во ци ра ног спа ва-
ња код 10 па ци је на та

Ви зу ел на ана ли за ЕЕГ-а и по ли гра ма са де скрип ци јом, за-
кључ ком и кли нич ком ин тер пре та ци јом на ла за код 100 па ци је на та 
од ра слог и де чи јег доб ног уз ра ста

Ком пју те ри зо ва на то по граф ска спек трал на ана ли за ЕЕГ-а 
(brain map ping), де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка ин тер пре та ци-
ја на ла за код 20 па ци је на та

Са мо стал на ре ги стра ци ја ви зу ел но ево ци ра них по тен ци ја ла 
(ВЕП); ана ли за кри ву ња, де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка ин-
тер пре та ци ја на ла за код 15 па ци је на та

Са мо стал на ре ги стра ци ја со са то сен зор но ево ци ра них по тен-
ци ја ла (СЕП) ана ли за кри ву ља, де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка 
ин тер пре та ци ја на ла за код 15 па ци је на та

Са мо стал на ре ги стра ци ја ауди тив но ево ци ра них по тен ци ја ла 
мо жда ног ста вља (АЕПМС); ана ли за кри ву ља, де скрип ци ја, за-
кљу чак и кли нич ка ин тер пре та ци ја на ла за код 15 па ци је на та

Са мо стал на ре ги стра ци ја ког ни тив но ево ци ра них по тен ци-
ја ла П-300; ана ли за кри ву ља, де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка 
ин тер пре та ци ја на ла за код 10 па ци је на та

Са мо стал на ре ги стра ци ја ког ни тив но ево ци ра них по тен ци-
ја ла тип Con tin gent Ne ga ti ve Va ri a tion (ЦНВ); ана ли за кри ву ља, 
де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка ин тер пре та ци ја на ла за код 10 
па ци је на та

Са мо стал но сни ма ње ре о ен це фа ло гра ма (РЕГ), ана ли за кри-
ву ља, де скрип ци ја, за кљу чак и кли нич ка ин тер пре та ци ја на ла за 
код 30 па ци је на та

Узи ма ње анам не зе, не у ро ло шки и пси хи ја триј ски на лаз, ана-
ли за ЕЕГ-а и по ли гра ма, ко ре ла ци ја са до пун ским на ла зи ма, по-
ста вља ње ди јаг но зе и од ре ђи ва ње ме ди ка мент не те ра пи је код 150 
дис пан зер ских епи леп тич них бо ле сни ка од ра слог доб ног уз ра ста

Узи ма ње анам не зе, не у ро ло шки и пси хи ја триј ски на лаз, ана-
ли за ЕЕГ-а и по ли гра ма, ко ре ла ци ја са до пун ским на ла зи ма, по-
ста вља ње ди јаг но зе и од ре ђи ва ње ме ди ка мент не те ра пи је код 50 
дис пан зер ских бо ле сни ка пред школ ског доб ног уз ра ста

Узи ма ње анам не зе, не у ро ло шки и пси хич ки на лаз, ана ли за 
ЕЕГ-а и по ли гра ма, ко ре ла ци ја са до пун ским на ла зи ма, по ста вља-
ње ди јаг но зе и од ре ђи ва ње ме ди ка мент ног трет ма на код 5 одој ча ди

Ви ше ме сеч но фар ма ко ки нет ско и фар ма ко ди нам ско кли нич-
ко пра ће ње 50 од ра слих дис пан зер ских бо ле сни ка на мо но те ра пи-
ји ан ти е пи леп ти ци ма

Ви ше ме сеч но фар ма ко ки нет ско и фар ма ко ди нам ско кли нич-
ко пра ће ње 50 од ра слих дис пан зер ских бо ле сни ка на по ли те ра пи-
ји ан ти е пи леп ти ци ма

Ви ше ме сеч но фар ма ко ки нет ско и фар ма ко ди нам ско кли нич-
ко пра ће ње 30 дис пан зер ских бо ле сни ка пред школ ског доб ног уз-
ра ста на мо но те ра пи ји ан ти е пи леп ти ци ма

Ви ше ме сеч но фар ма ко ки нет ско и фар ма ко ди нам ско кли нич-
ко пра ће ње 30 дис пан зер ских бо ле сни ка пред школ ског доб ног уз-
ра ста на по ли те ра пи ји ан ти е пи леп ти ци ма 

Фор ми ра ње и во ђе ње Исто ри је бо ле сти код 50 хо спи та ли зо ва-
них од ра слих бо ле сни ка. Узи ма ње ауто и хе те ро а нам не зе, не у ро ло-
шки пси хи ја триј ски, оп шти пре глед, ла бо ра то риј ске ана ли зе ли кво-
ра и кр ви, ЕЕГ, ЦТ мо зга, евтл. МРИ мо зга, по ста вља ње ди јаг но зе и 
од ре ђи ва ње те ра пиј ског ме ди ка мент ног трет ма на и клин. пра ће ње

23. Фор ми ра ње и во ђе ње Исто ри је бо ле сти код 5 хо спи та ли-
зо ва них бо ле сни ка пред школ ског доб ног уз ра ста. Ком пле тан ди-
јаг но стич ки кли нич ки по сту пак уз до пун ске ди јаг но сти ци тич ке 
про це ду ра (евтл. ЦТ или МРИ мо зга итд.) и од ре ђи ва ње те ра пиј-
ског ме ди ка мент ног трет ма на и кли нич ко пра ће ње

Кон трол не и до пун ске ди јаг но стич ке про це ду ре код 10 од-
ра слих хо спи та ли зо ва них бо ле сни ка са ре зи стент ним фор ма ма 



епи леп си је. Де фи ни са ње те ра пиј ског ме ди ка мент ног пла на и кли-
нич ко пра ће ње

Кон трол не и до пун ске ди јаг но стич ке про це ду ре код 2 бо-
ле сни ка пред школ ског доб ног уз ра ста са ре зи стент ним фор ма ма 
епи леп си је. Де фи ни са ње те ра пиј ског ме ди ка мент ног пла на и кли-
нич ко пра ће ње

Ле че ње и збри ња ва ње 10. хо спи та ли зо ва них од ра слих бо ле-
сни ка са кон вул зив ним епи леп тич ним ста ту сом.

41. Кли нич ка фар ма ко ло ги ја – фар ма ко те ра пи ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке фар ма ко ло ги је  – фар-
ма ко те ра пи је је оспо со бља ва ње ка дро ва за уже спе ци ја ли зо ва не 
по сло ве у обла сти кли нич ке фар ма ко ло ги је, са по себ ним освр-
том на ра ци о нал ну фар ма ко те ра пи ју, где сте че на зна ња и ве шти не 
пред ста вља ју зна чај ну над град њу у од но су на она ко ја су до би је на 
то ком основ не спе ци ја ли за ци је по ла зни ка. На тај на чин, по за вр-
ше ној ужој спе ци ја ли за ци ји из кли нич ке фар ма ко ло ги је  – фар ма-
ко те ра пи је ле кар спе ци ја ли ста од ре ђе не гра не ме ди ци не тре ба да 
је, на осно ву по зна ва ња фар ма ко ки не ти ке, фар ма ко ди на ми ке и 
фар ма ко ге но ми ке, оспо со бљен за ефи ка сну и ра ци о нал ну фар ма-
ко те ра пи ју, узи ма ју ћи у об зир оп ште ста ње сва ког ин ди ви ду ал ног 
па ци јен та, обо ље ње/а ко ја су код ње га при сут на и све ка рак те ри-
сти ке ле ка/ова ко га/је том па ци јен ту тре ба про пи са ти. Та ко ђе, он 
тре ба да је у ста њу да ре ги стру је, пра ти и при ја вљу је не же ље не 
ре ак ци је на ле ко ве Аген ци ји за ле ко ве и ме ди цин ска Ср би је, да 
сво јим зна њи ма ак тив но до при но си њи хо вој пре вен ци ји у сва-
ко днев ном ра ду, као и да их успе шно тре ти ра. По ред то га, ле кар 
суб спе ци ја ли ста кли нич ке фар ма ко ло ги је-фар ма ко те ра пи је тре ба 
да са вла да осно ве ме то до ло ги је кли нич ког ис пи ти ва ња ле ко ва и 
уче ству је у фор ми ра њу про то ко ла за ис пи ти ва ње ле ко ва у до ме ну 
сво је основ не спе ци ја ли за ци је. Он та ко ђе тре ба да на у чи да ана ли-
зи ра упо тре бу ле ко ва и тро шко ве ко ји том при ли ком на ста ју, као и 
да на у чи да при ме њу је основ не ме то де фар ма ко е пи де ми о ло ги је. 
Ду жност му је и да пру жа ин фор ма ци је о ле ко ви ма за сно ва не на 
до ка зи ма („evidencebased medicine”) па ци јен ти ма и здрав стве ном 
осо бљу и да узме што ак тив ни је уче шће у на ста ви у окви ру кон-
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, као и у окви ру по сле ди плом ског 
уса вр ша ва ња ле ка ра дру гих спе ци јал но сти. 

Спе ци ја ли стич ки стаж уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке фар-
ма ко ло ги је – фар ма ко те ра пи је тра је два се ме стра. 

Стаж из ове уже спе ци ја ли за ци је се оба вља на Ка те дра ма, За-
во ди ма и Ин сти ту ти ма за фар ма ко ло ги ју, кли нич ку фар ма ко ло ги-
ју и ток си ко ло ги ју ме ди цин ских фа кул те та у Ср би ји, оде ље њи ма 
кли нич ке фар ма ко ло ги је и дру гим оде ље њи ма у здрав стве ним ин-
сти ту ци ја ма на ко ји ма спе ци ја ли зант оба вља кли нич ки део ста жа, 
а ко је су од го ва ра ју ће на став не ба зе ме ди цин ских фа кул те та, као и 
у Аген ци ји за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је. 

На ста ва се ре а ли зу је уз нај у жу са рад њу на став ни ка из кли-
нич ке фар ма ко ло ги је и ба зич не фар ма ко ло ги је са спе ци ја ли стом 
гра не ме ди ци не из до ме на основ не спе ци јал но сти кан ди да та. 

На кон за вр ше не уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке фар ма ко-
ло ги је  – фар ма ко те ра пи је сти че се ака дем ски сте пен и струч ни на-
зив суп спе ци ја ли сте  – кли нич ког фар ма ко ло га-фар ма ко те ра пе у та, 
уз на зив основ не спе ци ја ли за ци је (нпр. спе ци ја ли ста ин тер не ме-
ди ци не и кли нич ке фар ма ко ло ги је  – фар ма ко те ра пи је). 

По за вр ше ној ужој спе ци ја ли за ци ји из кли нич ке фар ма ко ло ги-
је  – фар ма ко те ра пи је струч њак ова квог про фи ла мо же се за по сли ти 
у здрав стве ним ин сти ту ци ја ма, на став но-на уч ним ин сти ту ци ја ма, 
струч ним те ли ма др жав не упра ве (Аген ци ја за ле ко ве, Ре пу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње), фар ма це ут ској ин ду стри ји и уго-
вор но-ис тра жи вач ким ор га ни за ци ја ма. У здрав стве ним ор га ни за-
ци ја ма суб спе ци ја ли ста мо же ра ди ти у већ по сто је ћим ор га ни за ци-
о ном це ли на ма (кли ни ке, ин сти ту ти, оде ље ња, цен три) и/или би ти 
ве зан за де ло круг ра да по себ ног оде ље ња кли нич ке фар ма ко ло ги је. 

НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ

ОБИМ ЗНА ЊА 

Осно ви фар ма ко ди на ми ке

Деј ство ле ка на ни воу ор га ни зма, ор га на, тки ва, ће ли ја, суб-
це лу лар них струк ту ра и ен зи ма; пра ће ње од но са из ме ђу до зе и 

деј ства ле ка (ефек та), ток сич не до зе и ефек тив не до зе ле ка (те-
ра пиј ски ин декс), од нос струк ту ре ле ка и ње го вог деј ства (ме ха-
ни зам де ло ва ња и те о ри ја ре цеп то ра); си нер ги зам и ан та го ни зам, 
кван ти та тив не ка рак те ри сти ке деј ства ле ка.

Фар ма ко ки не ти ка 

На чи ни при ме не ле ко ва, про лаз ле ко ва кроз би о ло шке мем-
бра не, рас по де ла ле ка, би о тран сфор ма ци ја (ин дук ци ја и ин хи-
би ци ја ен зи ма), пу те ви и ме ха ни зми из лу чи ва ња ле ка), би о е-
кви ва лен ци ја и би о ра спо ло жи вост ле ко ва, прин ци пи кли нич ке 
фар ма ко ки не ти ке и уло га кли нич ког фар ма ко ло га као чла на здрав-
стве ног ти ма за спро во ђе ње ра ци о нал не фар ма ко те ра пи је (на чин 
при ла го ђа ва ња ре жи ма до зи ра ња ле ко ва, ме ре ње кон цен тра ци је 
ле ко ва у кр ви и дру гим те ле сним теч но сти ма у то ку те ра пи је и ин-
ди ви ду а ли за ци ја фар ма ко те ра пи је, фар ма ко ки не тич ка ана ли за по-
да та ка  – про стор на и не про стор на ки не тич ка ана ли за итд) 

Фар ма ко те ра пи ја обо ље ња по је ди них ор га на и ор ган ских 
си сте ма

Глав ни пред став ни ци гру па ле ко ва (фар ма ко ки не ти ка, фар-
ма ко ди на ми ка, те ра пиј ска при ме на, ин тер ак ци је и не же ље на де-
ло ва ња) у окви ру:

 – фар ма ко те ра пи је обо ље ња нер вног си сте ма,
 – фар ма ко те ра пи је обо ље ња ре спи ра тор ног си сте ма,
 – фар ма ко те ра пи је обо ље ња кар ди о ва ску лар ног си сте ма,
 – фар ма ко те ра пи је обо ље ња кр ви и кр во твор них ор га на
 – фар ма ко те ра пи је обо ље ња ди ге стив ног трак та,
 – фар ма ко те ра пи је ин фек ци ја
 – фар ма ко те ра пи је ен до кри них обо ље ња и по ре ме ћа ја ме та-

бо ли зма ви та ми на и ми не ра ла 

Фар ма ко те ра пи ја у па ци је на та ко ји су у по себ ним доб ним 
гру па ма и фи зи о ло шким и па то фи зи о ло шким ста њи ма

Спе ци фич но сти при ме не ле ко ва код де це и ста рих осо ба; ри-
зик при ме не ле ко ва у труд но ћи, фар ма ко те ра пи ја же на у труд но ћи, 
са ве то ва ње труд ни ца о фар ма ко те ра пи ји, спе ци фич но сти фар ма-
ко те ра пи је же на ко је до је; спе ци фич ност при ме не ле ко ва код па-
ци је на та са ин су фи ци јен ци јом је тре и бу бре га.

Фар ма ко е пи де ми о ло ги ја

Ис пи ти ва ња ефе ка та ле ка на по пу ла ци о ном ни воу (ис пи ти-
ва ње ефи ка сно сти ле ка, не же ље них ре ак ци ја на лек, ефе ка та при-
ме не ви ше ле ко ва исто вре ме но, ис пи ти ва ње про пи си ва ња и ко-
ри шће ња ле ко ва, ме то де за пра ће ње и ана ли зу упо тре бе ле ко ва у 
по пу ла ци ји: при мар на здрав стве на за шти та и бол нич ка сре ди на 
 – АТЦ кла си фи ка ци ја ле ко ва, де фи ни ци ја ДДД итд). 

Фар ма ко е ко но ми ја 

Упо зна ва ње са де фи ни ци ја ма, ци ље ви ма, ме то да ма фар ма-
ко е ко но ми је, као и зна ча јем за ра ци о на ли за ци ју фар ма ко те ра пи је, 
од но сно це ло куп ног си сте ма здрав стве не за шти те. 

Фар ма ко ге не ти ка 

Ге нет ски ути ца ји на ин тер ак ци ју лек-ор га ни зам (ге нет ске 
про ме не ко је ства ра ју пре ди спо зи ци ју за ток сич не ефек те ле ка, 
ин ди ви ду ал не раз ли ке у осе тљи во сти на по је ди не ле ко ве: фар-
ма ко ге нет ски чи ни о ци као де тер ми нан та деј ства ле ка и ге нет ске 
ва ри ја ци је као зна ча јан из вор фар ма ко ки нет ских ва ри ја бил но сти; 
пре вен тив на уло га фар ма ко ге не ти ке; зна чај по зна ва ња ге нет ске 
осно ве као мо гућ ност за оп ти ми за ци ју те ра пи је на ин ди ви ду ал ној 
ба зи).

Не же ље на деј ства и ин тер ак ци је ле ко ва

Нај че шћа не же ље на деј ства по је ди них гру па ле ко ва. Де тек-
ци ја, пра ће ње и при ја вљи ва ње не же ље них деј ста ва ле ко ва. Осно-
ви фар ма ко ло ги је као стру ке и на у ке. Ме ха ни зми ин тер ак ци је 
ле ко ва. Нај ва жни је ин тер ак ци је по је ди них гру па ле ко ва. Иди о син-
кра зи ја и ана фи лак са, за ви сност од ле ко ва. 



Ток си ко ло ги ја

Ту ма че ње на ла за in vitro и in vivo ме то да са вре ме не ток си-
ко ло ги је. Оп шта (акут на, су ба кут на, суб хро нич на и хро нич на) 
ток сич ност ле ко ва (ле тал не и ток сич не до зе; ЕД50 и ЛД50), спе-
ци фич на ток сич ност ле ко ва (ток сич ност за по је ди не ор ган ске си-
сте ме, ток сич ност за ре про дук ци ју, кар ци но ге ност, му та ге ност). 
Нај че шћа тро ва ња ле ко ви ма. Епи де ми о ло ги ја тро ва ња, ба зе по да-
та ка о отро ви ма.

За кон ски про пи си о ре ги стра ци ји и про ме ту ле ко ва и отро ва

Про у ча ва ње за кон ских про пи са у Ср би ји у обла сти ле ко ва 
(За кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма Ре пу бли ке Ср би је 
и свих под за кон ских ака та  – Пра вил ни ка у обла сти ле ко ва и др.); 
ана ли за до ку мен та ци је по треб не за ста вља ње ле ка у про мет у Ср-
би ји, над ле жност и ак тив но сти те ла за ста вља ње ле ко ва у про мет 
у Ср би ји; упо зна ва ње са ак тив но сти ма во де ћих свет ских аген ци ја 
за ле ко ве и на ци о нал не аген ци је (ФДА, ЕМА, Аген ци ја за ле ко ве и 
ме ди цин ска сред ства Ср би је  – АЛИМС); упо зна ва ње уло ге Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) у ста вља њу ле ко ва у про мет, 
СЗО и кон цепт Ли сте есен ци јал них ле ко ва итд.

Из во ри ин фор ма ци ја о ле ко ви ма и отро ви ма

Упо зна ва ње са до ма ћим и ме ђу на род ним из во ри ма ин фор-
ма ци ја о ле ко ви ма: основ ни и спе ци ја ли зо ва ни уџ бе ни ци, фар ма-
ко пе је, ре ги стри го то вих ле ко ва (БНФ, Ро те Ли сте, ФДР, Мар тин-
дејл и др.), струч ни ча со пи си, Ин тер нет ре сур си о ле ко ви ма, ба зе 
по да та ка о ле ко ви ма (Me dli ne, Cur rent Con tents, Ex cerp ta Me di ca, 
Mic ro me dex), фар ма ко ло шки кон гре си и струч ни ску по ви у зе мљи 
и ино стран ству; ин фор ма ци о ни цен три о ле ко ви ма и отро ви ма 
(Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је; На ци о нал ни 
цен тар за кон тро лу тро ва ња Вој но ме ди цин ске ака де ми је); кла си-
фи ка ци о ни си сте ми у обла сти ле ко ва: је дин стве на кла си фи ка ци ја 
ле ко ва (ЈКЛ), ана том ско-те ра пиј ско-хе миј ска кла си фи ка ци ја ле ко-
ва (АТЦ) итд. 

Раз вој но вих ле ко ва и кли нич ка ис пи ти ва ња ле ко ва

Прин ци пи До бре кли нич ке прак се (GCP), До бре ла бо ра то-
риј ске прак се (GLP), До бре про из во ђач ке прак се (GMP), Хел син-
шка де кла ра ци ја, Етич ки од бо ри, Ин тер на ци о нал на кон фе рен ци ја 
за хар мо ни за ци ју (ICH) и дру ге ор га ни за ци је ко је се ба ве стан дар-
ди за ци јом по сту па ка у раз во ју ле ко ва у фар ма це ут ској ин ду стри ји 
(уго вор не ис тра жи вач ке ор га ни за ци је  – CRO, кон тро ла ква ли те та, 
над зор, мо ни то ринг, ин спек ци ја, ин тер на ци о нал ни стан дар ди у 
ве зи са раз во јем ле ко ва).

Син те за ле ко ва, од ре ђи ва ње суп стан це мо гу ћег ле ка „ли де-
ра”, пла ни ра ње раз во ја ле ка (вре ме, про стор, ре сур си), кључ ни 
ко ра ци у по ступ ку раз во ја ле ка; пред кли нич ка ис пи ти ва ња ле ко ва 
(ана ли за акут не, су ба кут не и хро нич не ток сич но сти, му та ге но сти 
и кан це ро ге но сти). Фа зе кли нич ког ис пи ти ва ња ле ко ва: фа за I, II, 
III и IV; оп шта ме то до ло ги ја и зна чај кли нич ког екс пе ри мен та, ди-
зај ни ра ње сту ди ја (при мар ни и се кун дар ни ци ље ви, по пу ла ци ја 
ис пи та ни ка, кон трол на гру па, од ре ђи ва ње ве ли чи не узор ка, кри те-
ри ју ми за укљу чи ва ње/ис кљу чи ва ње, ма ски ра ње, озна ча ва ње, па-
ра ме три ефи ка сно сти и без бед но сти ле ка, при ку пља ње ре зул та та, 
основ не ста ти стич ке ме то де у об ра ди до би је них ре зул та та, етич ка 
пи та ња, фар ма ко е ко ном ски аспек ти, мо ни то ринг сту ди је, утвр-
ђи ва ње ве ро до стој но сти и тач но сти по да та ка ко ји се при ку пља ју, 
не же ље ни до га ђа ји то ком сту ди је; ор га ни за ци ја ра да на ис тра жи-
вач ком ме сту  – при пре ма по чет ка сту ди је, глав ни ис тра жи вач, ис-
тра жи вач ки са рад ни ци, ток до ку мен та ци је, ви зи те, при јем, об ра да 
и от пуст бо ле сни ка са ви зи те, при ку пља ње по да та ка, при ку пља-
ње узо ра ка за ла бо ра то риј ске ана ли зе, из ве шта ва ње спон зо ра, по-
ступ ци у слу ча ју по ја ве не же ље них деј ста ва, за вр ше так сту ди је и 
за тва ра ње ис тра жи вач ког ме ста); од нос са мо ни то ром, спон зо ром 
и оди то ром сту ди је; ин спек ци ја, чу ва ње до ку мен та ци је.

Ста ти стич ки ме то ди у кли нич кој фар ма ко ло ги ји

Де фи ни са ње ци ља кли нич ког ис пи ти ва ња и про ра чун ве ли-
чи не узор ка. Тех ни ке за сма ње ње при стра сно сти (ран до ми за ци ја). 

Из бор ста ти стич ког те ста у од но су на при ро ду ре зул та та (раз ли-
чи те оцен ске ска ле са ви ше од две ка те го ри је, раз ли чи та ме ре ња 
на кон ти ну и ра ној ле стви ци, при ме на па ра ме триј ских и не па ра ме-
триј ских ста ти стич ких ме то да; ста ти стич ки ме то ди у ана ли за ма 
пре жи вља ва ња; те сти ра ње иден тич но сти у сту ди ја ма би о е кви ва-
лен ци је; ме та-ана ли за, ко ри шће ње ста ти стич ких те сто ва у фер ма-
ко е пи де ми о ло шким сту ди ја ма итд). 

Кли нич ка фар ма ко ло ги ја у ме ди ци ни и дру штву

Рад но ме сто кли нич ког фар ма ко ло га у здрав стве ним уста но-
ва ма, на уни вер зи те ту, у фар ма це ут ској ин ду стри ји и др жав ним 
ин сти ту ци ја ма ко ја се ба ве пи та њи ма ле ко ва и фар ма ко те ра пи је. 
Са рад ња кли нич ког фар ма ко ло га са ле ка ри ма оп ште прак се, ле ка-
ри ма дру гих спе ци јал но сти, фар ма це у ти ма, ле ка ри ма у фар ма це-
ут ској ин ду стри ји и дру гим здрав стве ним рад ни ци ма; ме наџ мент 
и кли нич ка фар ма ко ло ги ја (од нос кли нич ког фар ма ко ло га са јав-
но шћу и фар ма це ут ском ин ду стри јом). Фар ма ко ло шка дру штва 
и удру же ња у зе мљи и ино стран ству (Сек ци ја за кли нич ку фар-
ма ко ло ги ју Срп ског ле кар ског дру штва; Срп ско Фар ма ко ло шко 
дру штво и Сек ци ја за кли нич ку фар ма ко ло ги ју, Сек ци ја за ток-
си ко ло ги ју СЛД, Ју го сло вен ско дру штво за фар ма ко е пи де ми о ло-
ги ју, Удру же ње ток си ко ло га Ју го сла ви је, Европ ска асо ци ја ци ја за 
кли нич ку фар ма ко ло ги ју и те ра пи ју, Ин тер на ци о нал но удру же ње 
фар ма ко ло га).

ОБИМ ВЕ ШТИ НА 

Ве шти на из бо ра фар ма ко те ра пи је за сва ког ин ди ви ду ал ног 
па ци јен та: из бор до зе од го ва ра ју ћег ле ка, фар ма це ут ске фор му ла-
ци је, ре жи ма до зи ра ња (евен ту ал не) ком би на ци је то га ле ка са дру-
гим ле ко ви ма за исту и (евен ту ал не) при дру же не бо ле сти и ста ња 
(уз раст па ци јен та, гра ви ди тет, лак та ци ја) (од но си се пр вен стве но 
на ле ко ве и ка те го ри ју па ци је на та ко ји ма их кан ди дат про пи су је у 
до ме ну сво је основ не спе ци јал но сти)

Ве шти на из ра де про то ко ла за кли нич ко ис пи ти ва ње ле ка и то 
пр вен стве но оних ко је по ла зник про пи су је у до ме ну сво је основ не 
спе ци јал но сти 

Ве шти на по ста вља ња, ре а ли за ци је и окон ча ња кли нич ког ис-
пи ти ва ња ле ка: мо но цен трич ног или мул ти цен трич ног, на ци о нал-
ног или ме ђу на род ног  – пот пу на им пле мен та ци ја прин ци па До бре 
кли нич ке прак се

Ве шти на пи са ња за вр шног из ве шта ја о спро ве де ној кли нич-
кој сту ди ји, као и ту ма че ње и ста ти стич ка об ра да сту диј ских по да-
та ка ка ко у то ку из во ђе ња са ме кли нич ке сту ди је, та ко и по за вр-
шет ку исте 

Ве шти на кри тич ке ана ли зе кли нич ких сту ди ја, ме та-ана ли за 
и си сте мат ских пре гле да

Спо соб ност иден ти фи ка ци је гре ша ка у ме то до ло ги ји
За сни ва ње те ра пиј ских од лу ка на до ка зи ма из ли те ра ту ре
Раз ли ко ва ње ствар них ис хо да ле че ња од су ро гат-ис хо да
Ве шти на ко ри шће ње не за ви сних ин фор ма ци ја о ле ко ви ма
Упо тре ба фар ма ко те ра пиј ских во ди ча, про на ла же ње од го ва-

ра ју ћих фар ма ко те ра пиј ских пре по ру ка за сно ва них на до ка зи ма 
(„evi den ce-ba sed me di ci ne”), аде кват на упо тре ба од го ва ра ју ћих ре-
ги ста ра ле ко ва, на ци о нал них и ме ђу на род них 

Упо тре ба Ко хра но ве ба зе по да та ка и дру гих зна чај них ба за о 
ле ко ви ма и фар ма ко те ра пиј ским про то ко ли ма

Про на ла же ње кључ них ме ди цин ских ча со пи са (пу бли ко ва-
них ра до ва) и ба за по да та ка на Ин тер не ту, о ле ко ви ма и фар ма ко-
те ра пиј ским про то ко ли ма

Ве шти на ту ма че ња из ме ре них кон цен тра ци ја ле ко ва у се ру-
му, и ко рек ци је до зе на осно ву тих ре зул та та (те ра пиј ски мо ни то-
ринг ле ко ва).

Ве шти на про це не ка у зал не по ве за но сти не же ље ног до га ђа-
ја и су спект ног ле ка ко ри шће њем од го ва ра ју ћих оцен ских ска ла и 
са зна ња из нај но ви је ме ди цин ске ли те ра ту ре и пу бли ко ва ње на ла-
за у од го ва ра ју ћим ме ди цин ским ча со пи си ма, на ро чи то у слу ча ју 
рет ких не же ље них ре ак ци ја на лек.

Ве шти на ко му ни ка ци је са па ци јен ти ма, ле ка ри ма дру гих 
спе ци јал но сти, упра вом бол ни це и ме ди ји ма (штам па ним и елек-
трон ским), по себ но у слу ча ју по ја ва те шких не же ље них ре ак ци ја 
на лек, укљу чу ју ћи оне са смрт ним ис хо дом, би ло да је у пи та њу 
кли нич ко ис пи ти ва ње но вог ле ка или при ме на ле ка у про ме ту. 



ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА И ВЕ ШТИ НА 

Про ве ра зна ња и ве шти на кан ди да та се вр ши кроз по ла га ње 
ко ло кви ју ма и за вр шног ис пи та. Ко ло кви ју ми (6  – 8) се по ла жу 
пред 2 на став ни ка, у то ку на ста ве и услов су за из ла зак на ис пит. 

Ис пит се са сто ји од те ста, прак тич ног и усме ног де ла ис пи-
та ко ји пред ста вља од бра ну суп спе ци ја ли стич ког ра да. Тест се са-
сто ји од 6 до 8 пи та ња из под руч ја об у хва ће них ко ло кви ју ми ма. 
Прак тич ни део укљу чу је из ра ду пла на јед ног кли нич ког ис пи ти-
ва ња и ана ли зу про пи са ног ре жи ма ле че ња уз исто ри ју бо ле сти 
па ци јен та (од но си се пр вен стве но на ле ко ве и ка те го ри ју па ци је-
на та ко ји ма их кан ди дат про пи су је у до ме ну сво је основ не спе-
ци јал но сти). Суп спе ци ја ли стич ки рад се из ра ђу је под вођ ством 
мен то ра, са те мом ко ја је од зна ча ја за прак ти чан рад кан ди да та. 
Ис пит се по ла же пред ко ми си јом од 3 чла на, ко ји су на став ни ци 
кли нич ке фар ма ко ло ги је.

42. Деч ја ор то пе ди ја и тра у ма то ло ги ја 
( 12 ме се ци)

С об зи ром на ре ла тив но ма ли број по ла зни ка у окви ру јед-
ног ци клу са на ста ве те о риј ска на ста ва се до ми нант но оба вља у 
ви ду днев них кон сул та ци ја, струч них са ста на ка и се ми на ра а не 
у кла сич ном об ли ку. Циљ ова квог из во ђе ња те о риј ске и прак тич-
не на ста ве је да се по ла зни ци ма омо гу ћи мак си мал но са вла да ва ње 
спе ци фич ног про гра ма прак тич них ве шти на. 

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА 

1. УВОД 

Де фи ни ци ја и по ље ра да Деч је ор то пе ди је.
Ди јаг но сти ка код не у ро ми шић но ске лет них обо ле ња.
 – анам не за и кли нич ки пре глед
 – ра ди о граф ске и оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре (EHO, CT, 

NMR, сцин ти гра фи ја)
 – елек тро ди јаг но стич ке про це ду ре

2. ФИ ЗИ О ЛО ШКЕ И БИ О МЕ ХА НИЧ КЕ СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ 
ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Раст и раз вој, ва ску ла ри за ци ја, ми не ра ли за ци ја, за ра ста ње 
ко сти, ре па ра ци ја и ре мо де ла ци ја.

Ста ти ка и би о ди на ми ка ло ко мо тор ног си сте ма
Ана ли за др жа ња и хо да

3. КОН ГЕ НИ ТАЛ НЕ ДЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ СКЕ ЛЕ ТА,  
ДИ ЈАГ НО СТИ КА И ЛЕ ЧЕ ЊЕ 

 
Кла си фи ка ци ја кон ге ни тал них ано ма ли ја ске ле та
Нор мал не ва ри ја ци је ко сти ју деч јег ске ле та, пре ко број не ко сти
Кон ге ни тал не ано ма ли је вра та и ра ме ног по ја са
Кон ге ни тал не ано ма ли је у пре де лу лак та
Лон ги ту ди нал ни де фи ци ти ра ди у са и ул не
Кон ге ни тал не ано ма ли је ша ке 
Раз вој ни по ре ме ћај ку ка 
Дис пла зи ја ку ка код адо ле сце на та
Кон ге ни тал на аб дук ци о на кон трак ту ра ку ка и ко са кар ли ца
Кон ге ни тал ни лон ги ту ди нал ни де фи цит фе му ра
Прок си мал ни фо кал ни де фи цит фе му ра
Хи по ла зи ја и апла зи ја фе му ра
Раз вој на co xa va ra
Кон ге ни тал на дис ло ка ци ја и су блук са ци ја ко ле на 
Кон ге ни тал не ано ма ли је ча ши це
Кон ге ни тал ни лон ги ту ди нал ни де фи цит ти би је и фи бу ле
Кон ге ни тал на по сте ро ме ди јал на ан гу ла ци ја ти би је и фи бу ле
Кон ге ни тал не псе у до ар тро зе ти би је и фи бу ле
Ду пли ка ци је ду гих ко сти ју
По сту рал ни де фор ми те ти сто па ла и пот ко ле ни це
Кон ге ни тал ни pes equ i no va rus
Кон ге ни тал ни кон век сни pes ta lo val gus
Тар зал на ко а ли ци ја
Кон ге ни тал ни pes me ta tar sus va rus
Pes ex ca va tus
Кон ге ни тал не де фор ма ци је пр сти ју сто па ла
Ура сли но кат 

4. ИНЕ ГА ЛИ ТЕТ ДО ЊИХ ЕКС ТРЕ МИ ТЕ ТА 

Лон ги ту ди нал ни раст и раз вој ду гих ко сти ју до њег екс тре ми-
те та

Ети о ло ги ја ине га ли те та
Пе ри о ди убр за ног ра ста и пред ви ђа ње ду жи не ко сти у од ре-

ђе ном уз ра сту
Ра ди о греф ске ме то де ме ре ња ду жи не ко сти ју
Ле че ње ине га ли те та,прин ци пи,ин ди ка ци је,пред у сло ви и 

кон тра ин ди ка ци је
Тех ни ке за про ду же ње ко сти ју
Ме то да по ИЛИ ЗА РО ВУ
Про бле ми и ком пли ка ци је у ле че њу ине га ли те та до њих екс-

тре ми те та

5. ДИС ПЛА ЗИ ЈЕ КО СТИ ЈУ ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја дис пла зи ја, ге не ти ка, ети о-
па то ге не за, кли нич ка сли ка ра ди о граф ска пре зен та ци ја, ле че ње и 
прог но за

Мул ти пла епи фи зе ал на дис пла зи ја
Хе ми ме лич на епи фи зе ал на дис пла зи ја
Ахон дро пла зи ја и хи по хон дро пла зи ја
Хи по фос фа та зи ја
Спон ди ло е пи фи зе ал на дис пла зи ја
Ди а стро фич на дис пла зи ја
Oste o ge ne sis im per fec ta
Иди о пат ска ју ве нил на осте о по ро за и осте о ли за
Осте о пе тро за
Пик но ди зо сто за
Про гре сив на ди ја фи зе ал на дис пла зи ја
Me lor he o sto sis 
Ин фал нтил на кор ти кал на хи пе ро сто за
Мар фа нов син дром и арах но дак ти ли ја
Хе ре ди тар на onycho-osteodyspla sia 
Про гре сив на оси фи ци ра ју ћа фи бро ди спла зи ја

6. МЕ ТА БО ЛИЧ КА И ЕН ДО КРИ НА ОБО ЉЕ ЊА  
ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Му ко по ли са ха ри до зе
Ga uc her-ово обо ље ње
Ра хи то ге не ле зи је ске ле та
Хи по ви та ми но зе и хи пер ви та ми но зе
Хи по фи зар ни па ту љаст раст
Ги ган ти зам и акро ме га ли ја
Хи по па ра ти ре о и ди зам и хи пер па ра ти ре о и ди зам

7. ОСТЕ О ХОН ДРО ЗЕ И СРОД НА ОБО ЉЕ ЊА 

Legg-Cal ve-Pert he so va бо лест
Ко хлер-ово обо ље ње на ви ку лар не ко сти сто па ла
Fra i berg-ова ин фарк ци ја
Os good-Schlat ter-ово обо ље ње ти би је
Pan ner-ово обо ље ње ху ме ру са
Епи фи зи о ли за гла ве бут не ко сти

8. ИН ФЕК ЦИ ЈЕ КО СТИ ЈУ ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Пи о ге ни осте о ми је ли тис,акут ни хе ма то ге ни осте о ми је ли тис 
но во ро ђен че та,

су ба кут ни и хро нич ни осте о ми је ли тис
Сал мо не ло зни осте о ми је ли тис
Ту бер ку ло за ко шта но зглоб ног си сте ма
Гљи вич не и ви ру сне ин фек ци је ко сти ју
Хро нич на гра ну ло ма то зна бо лест деч јех ске ле та

9. ТУ МО РИ И ТУ МО РИ МА СЛИЧ НА СТА ЊА ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја ко шта них ту мо ра
Кли нич ка и ра ди о граф ска пре зен та ци ја,ди јаг но стич ке про-

це ду ре
Sta ging, прин ци пи хи рур шког ле че ња, спе ци фич но сти опе ра-

тив не тех ни ке



Осте о хон дром и мул ти пле ег зо сто зе
Ен хон дром и мул ти пла ен хон дро ма то за
Пе ри о стал ни хон дром
Бе ниг ни хон дро бла стом
Хон дро мик со ид ни фи бром
Осте ид осте ом и бе ниг ни осте о бла стом
Фи бро зна дис пла зи ја и фи бро зни де фек ти ко сти
Осте о фи бро зна дис пла зи ја ти би је и фи бу ле
Ане у ри змал на ко шта на ци ста
Уни ка ме рал на ко шта на ци ста
Хи сти о ци то зе
Не у ро фи бро ма то за
Ада ман ти ном
Осте о сар ком
Ewing-ov сар ком
Хон дро сар ком
Фи бро сар ком и ма лиг ни фи бро зни хи сти о ци том
Ме та ста зе у ко сти ма деч јег ске ле та

10. ОБО ЉЕ ЊА ЗГЛО БО ВА ДЕЧ ЈЕГ СКЕ ЛЕ ТА 

Клнич ка пре зен та ци ја и ди јаг но стич ке про це ду ре
Ана ли за зглоб не теч но сти
Ар тро скоп ске про це ду ре у деч јем уз ра сту
Акут ни пи о ге ни ар три тис
Го но кок ни, Си фи ли сни и гљи вич ни ар три тис
Ту бер ку ло зни ар три тис
Акут ни тран зи тор ни си но ви тис згло ба ку ка
Ре у ма то ид ни ар три тис
Гихт
Хе мо фи лич на ар тро па ти ја
Ди се кант ни осте о хон дри тис
Ха би ту ал на лук са ци ја па те ле
По пли те ал на ци ста
Си но ви јал на хон дро ма то за
Пиг мент ни ви ло но ду лар ни си но ви тис
Хе ман ги ом си но ви јал не мем бра не
Си но ви јал ни сар ком

11. ОБО ЉЕ ЊА НЕР ВНО-МИ ШИЋ НОГ СИ СТЕ МА 

Не у ро ми шић ни си стем као функ ци о нал на це ли на
Ни вои оште ће ња нер вно-ми шић ног си сте ма
Од го вор ло ко мо тор ног апа ра та на не у ро-ми шић ну ле зи ју
Це ре брал на па ра ли за
Ми је ло ме нин го це ле
Ин тра кра ни јал ни и ин тра спи нал ни ту мо ри
Спи нал на му ску лар на атро фи ја
Се кве ле по ли о ми је ли ти са
Хе ре ди тар на спи но це ре бе лар на атак си ја
Пе ро не ал на му ску лар на атро фи ја
По ро ђај на па ра ли за ple xus brac hi a li sa
Кон ге ни тал на мул ти пла ар тро гри по за
Про гре сив на ми шић на дис тро фи ја
Кон ге ни тал на ми о то ни ја
Ми о зи ти си, су пу ра тив ни, ви рал ни, па ра зи тар ни и тра у-

амтски
Mi a ste ni ja gra vis

12. ОБО ЉЕ ЊА КИЧ МЕ НОГ СТУ БА 

Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја обо ље ња кич ме ног сту ба
Др жа ње, по сту рал ни де фек ти
Не струк ту рал на ско ли о за
Кон ге ни тал на ско ли о за и ки фо за
Кон ге ни тал на лум бо са крал на аге не зи ја
Кон ге ни тал не ано ма ли је ок ци пи тал не и цер ви кал не кич ме
Спон ди ло ли сте за
Иди о пат ска ско ли о за,ин фан тил на и ју ве нил на
Па ра ли тич на ско ли о за
Ско ли о за као по сле ди ца дру гих обо ље ња
Ди сци тис
Кал ци фи ка ци је ин тер вер тре брал ног ди ска
Хер ни ја ци ја ин тер а вер те брал ног ди ска
Скли зну та вер тре брал на апо фи за

13. ПРЕ ЛО МИ И ДИС ЛО КА ЦИ ЈЕ У ДЕЧ ЈЕМ УЗ РА СТУ 

Ана том ске и би о ме ха нич ке спе ци фич но сти деч јег ске ле та ре-
ле вант не за тра у ам то ло ги ју

Нор мал на фи за и од го вор деч јег ске ле та на тра у му
Хи рур шке ра ци о на ле у деч јој тра у ма то ло ги ји
Спе ци фич но сти хи рур шких про це ду ра на деч јем ске ле ту
Оп сте три кал ни пре ло ми
Епи фи зи о ли зе, пре ло ми по ти пу зе ле не гра не, то рус пре ло ми 

и бен динг пре ло ми
Стрес пре ло ми и па то ло шки пре ло ми у деч јем уз ра сту
Син дром зло ста вља ног де те та
Пре ло ми кључ ња че
Акро ми о кла ви ку лар на дис ло ка ци ја и пре ло ми ло па ти це
Пре ло ми прок си мал ног ху ме ру са
Пре ло ми ди ја фи зе ху ме ру са
Су пра кон ди лар ни пре ло ми ху ме ру са
Пре ло ми ла те рал ног кон ди ла ху ме ру са
Пре ло ми ме ди јал ног епи кон ди ла ху ме ру са
Иш ча ше ње лак та,бол на про на ци ја,су блук са ци ја гла ви це ра-

ди у са
Пре ло ми прок си мал не ра ди јал не фи зе и вра та ра ди у са
Пре ло ми оле кра но на
Mon teg gia i Ga le az zi пре ло ми
Пре ло ми ди ја фи зе ра ди у са и ул не
Пре ло ми и епи фи зи о ли зе дис тал не по длак ти це
Пре ло ми ко сти ју ша ке
Тра у мат ска лук са ци ја ку ка
Пре ло ми вра та бут не ко сти у деч јем уз ра сту
Авул зи о ни пре ло ми ве ли ког и ма лог тро хан те ра
Пре ло ми ди ја фи зе фе му ра
Пре ло ми дис тал не фе мо рал не епи фи зе
Тра у мат ска лук са ци ја па те ле суб хон драл ни пре ло ми ко ле на
Пре ло ми па те ле
Пре ло ми ин тер кон ди лар не еми нен ци је ти би је
Пре ло ми прок си мал не ти би јал не епи фи зе и фи зе
Пре ло ми апо фи зе ти би јал ног ту бер ку лу ма
Пре ло ми ди ја фи за ти би је и фи бу ле
Пре ло ми у ни воу скоч ног згло ба
Пре ло ми ко сти ју сто па ла
По вре де кич ме ног сту ба у деч јем уз ра сту
По вре де кар ли це у деч јем уз ра сту

Прак тич на на ста ва – сти ца ње ве шти на

1. Овла да ва ње ор то пед ском про пе дев ти ком деч јег ске
ле та, но во ро ђен че та, одој че та, ма лог де те та, пред школ ског и 
школ ског де те та и адо ле сцен та.

Гле да 20 Аси сти ра 10 Из во ди са мо стал но 10
2. Овла да ва ње ви зу е ли за ци о ним ди јаг но стич ким про це

ду ра ма. 
Ин тер пре та ци ја ра ди о гра фи је деч јег ске ле та 
Гле да 50 Аси сти ра 50 Из во ди са мо стал но 10
Из во ђе ње и ту ма че ње ехо со но граф ског пре гле да деч јег 

ло ко мо тор ног апа ра та 
Гле да 50 Аси сти ра 50 Из во ди са мо стал но 10
Ин тер пре та ци ја сцин ти гра ма, CT i NMR на ла за на деч

јем ске ле ту 
Гле да 10 Аси сти ра 10
Прак ти чан рад са RDG по ја чи ва чем сли ке или мо бил ним 

RDG апа ра том у опе ра ци о ној са ли уз из во ђе ње ар тро гра фи је 
или ци сто гра фи је

Гле да 10 Аси сти ра 10 Из во ди са мо стал но 5
3. Оспо со бља ва ње за ин тер пре та ци ју елек тро фи зи о ло

шких ис пи ти ва ња у деч јем уз ра сту ED, EMG, ENG, EP 
Гле да 15 Аси сти ра 15
4. Пунк ци је згло бо ва 
Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 5
5. Би оп си је ло ко мо тор ног апа ра та 
Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 5
6. Ре сек ци је ко сти ју 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 3
7. Осте о пла сти ке и осте о ин дук ци је 
Гле да 5 Аси сти ра 3 Из во ди са мо стал но 2



8. Спо ља шња фик са ци ја 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 3
9. Ра на де тек ци ја и нео пе ра тив но ле че ње раз вој ног по ре

ме ћа ја ку ка RPK 
Гле да 10 Аси сти ра 10 Из во ди са мо стал но 10
10. Хи рур шко ре ша ва ње RPK 
Гле да 10 Аси сти ра 10 Из во ди са мо стал но 3
11. Хи рур шко ре ша ва ње уро ђе них де фор ми те та сто па ла 
Гле да 10 Аси сти ра 10 Из во ди са мо стал но 3
12. Хи рур шко ре ша ва ње уро ђе них де фор ми те та пот ко ле

ни це 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
13. Хи рур шко ре ша ва ње уро ђе них де фор ми те та по длак

ти це и ша ке 
Гле да 5 Аси сти ра 3 Из во ди са мо стал но 1
14. Хи рур шко ре ша ва ње де фор ми те та код це ре брал не па

ра ли зе 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 3
15. Ко рек тив не осте о то ми је ду гих ко сти ју 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
16. Осте о то ми је кар ли це 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 1
17. Прин ци пи елон га ци је и ко рек ци је екс тре ми те та по 

ILI ZA RO VU 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
18. Апли ко ва ње ми де ра у ле че њу де фор ми те та кич ме ног 

сту ба 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
19. Опе ра тив но ле че ње де фор ми те та кич ме ног сту ба 
Гле да 5 Аси сти ра 3
20. Ар тро ско пи ја 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 1
21. Нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма ду гих ко сти ју у деч јем 

уз ра сту 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 5
22. Опе ра тив но ле че ње пре ло ма ду гих ко сти ју у деч јем 

уз ра сту 
Гле да 10 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
23. Ле че ње пре ло ма у пре де лу лак та у деч јем уз ра сту 
Гле да 5 Аси сти ра 3 Из во ди са мо стал но 1
24. Ле че ње пре ло ма у пре де лу скоч ног згло ба у деч јем уз

ра сту 
Гле да 5 Аси сти ра 3 Из во ди са мо стал но 1
25. Ми кро хи рур шки ре план та ци о ни за хва ти 
Гле да 5 Аси сти ра 2
26. Тран сплан та ци ја ми кро ва ску лар ног ре жња 
Гле да 5 Аси сти ра 2
27. Хи рур шко ле че ње акут них ва ску лар них по вре да 
Гле да 5 Аси сти ра 2 
28. При пре ма па трљ ка за про те ти са ње
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 2
29. Пла си ра ње и пра ће ње адап та ци је на ор то пед ска по

ма га ла 
Гле да 5 Аси сти ра 5 Из во ди са мо стал но 3
30. При ме на фи зи кал не те ра пи је у деч јем уз ра сту 
Гле да 10 Аси сти ра 10

43. Деч ја уро ло ги ја 
(12 ме се ци)

ТЕ О РЕТ СКИ ДЕО 

ТРА ЈЕ ЈЕ ДАН СЕ МЕ СТАР ПРЕ МА СЛЕ ДЕ ЋЕМ ПЛА НУ 
НА СТА ВЕ

Те мат ска је ди ни ца
Ем бри о ло ги ја деч јег уро трак та
Анатомија дечјег уротракта
Физиологија дечјег уротракта
Педијатријска урорадиологија
Пренатална уродијагностика и фетална хирургија
Уринарна инфекција
Калкулоза уротракта

Неонатус са генитоуринарним аномалијама: 
дијагностика, нега, третман и лечење 
Аномалије броја, положаја, позиције и фузије бубрега
Аномалије колекторног система бубрега
Васкуларне аномалије бубрега, цисте, поли и мултицистицни бубрези
Аномалије уретера
Ureterocele
Мегауретер 
Везикоуретерални рефлукс
Prune Belly Sy
Екстрофија, аномалије бесике и клоаке
Уретралне лезије 
Континентност и микција, инконтиненција и микционе дисфункције
Уродинамска дијагностика
Уринарне диверзије, стоме 
и континентни резервоари
Хипоспадија и еписпадија, интерсекс
Крипторхидизам и варикоцеле
Појам акутног скротума
Тумори у дечјој урологији
Тумори тестиса и оваријума
Педијатријска ендоурологија : дијагностицке и терапијске процедуре
Трансплантације бубрега
Траума генитоуринарног система

ПРАКТИЧНИ ДЕО 

ТРАЈЕ ДВА СЕМЕСТРА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ

Вештина Посматра Асистира Самостално 
изводи

Аномалије бубрега, 
реконструктивна хирургија 
(ектопични, потковичасти…) 

5 5 1

Нефректомија 10 5 2
Хеминефректомија 5 3 2
Тумори бубрега 5 5 0
Трансплантација бубрега експлантација 10 5 0
Трансплантација бубрега имплантација 10 5 0
Васкуларни приступи 
(CVK, AVF, Shunt)

10 10 5

Пијелопластика 20 10 5
Нефропексија, нефропликација 5 5 1
Пијелотомија 5 5 1
Пијелостома 5 3 1
Нефростома, перкутана 5 5 2
Нефролитотомија ESWL 5 5 0
Перкутана литолапаксија 5 3 0
Тумори надбубрега 2 1 0
Дупликација уретера 5 5 2
Мегауретер UCN 20 10 5
Уретеролитотомија ендоскопски 5 3 1
Уретеролитотомија хируршки третман 5 3 1
VUR ендоскопско лечење 20 10 5
Уретерокутаностомија 10 5 5
Уретероцела ендоскопски 3 3 1
Уретероцела оперативно 2 2 0
Ендоскопско пласирање и вађење JJS 20 20 10
Дивертикулектомија бешике 2 2 0
Екстрофија примарна реконструкција 2 2 0
Реконструкција врата бешике 2 1 0
Аугментација бешике 2 2 0
Субституција бешике 2 1 0
Редукциона цистопластика 1 1 0
Кутана везикостомија 5 3 1
Цистофикс 40 20 10
Уринарне диверзије, неконтинентне 10 5 5
Континентне уринарне диверзије, 
CIC стоме

5 5 1

Цистолитотомија ендоскопска 2 2 1
Цистолитотомија хируршки третман 2 2 1



Вештина Посматра Асистира Самостално 
изводи

Тумори бешике 2 1 0
Електроресекција валвуле задње уретре 5 3 1
Уретропластика 10 10 5
Меатотомија 5 5 2
Хипоспадије дисталне 20 10 5
Хипоспадије проксималне 10 2 3
Еписпадије 2 1 0
Интерсекс 3 2 0
Неспустени тестис 10 30 20
Лапароскопија непалпабилни тестис 20 10 2
Тестис протеза 10 5 3
Уретроцистоскопија 10 15 15
Уретероскопија 10 5 5
Уродинамика 15 10 5

44. Ен до кри на хи рур ги ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је из ен до кри не хи рур ги је је фор ми-
ра ње ен до кри ног хи рур га ко ји би био оспо со бљен да са мо стал но 
спро во ди и уна пре ђу је хи рур шку прак су из обла сти ендокринe хи-
рургијe и то у аде кват ном ту ма че њу пре о пе ра тив них функ циј ских 
и ло ка ли за циј ских ди јаг но стич ких про це ду ра, пре о пе ра тив ној 
при пре ми и ле че њу, опе ра тив ном ле че њу, по сто пе ра тив ном ле че-
њу и кон тро ли па ци је на та са обо ље њем ен до кри них ор га на.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ен до кри не хи рур ги је под ра зу ме ва 
ор га ни зо ва ње те о риј ске на ста ве и прак тич ну обу ку ле ка ра спе ци-
ја ли ста, ко ји би по за вр ше ној обу ци и по ло же ном ис пи ту сте кли 
зва ње ле ка ра (спе ци ја ли сте) уже спе ци ја ли за ци је из ен до кри не 
хи рур ги је.

Уво ђе ње уже спе ци ја ли за ци је из ен до кри не хи рур ги је оправ-
да ва чи ње ни ца да су обо ље ња ен до кри них ор га на, по себ но шти та-
сте жле зде, пре ма ак ту ел ним епи де ми о ло шким сту ди ја ма, у по ра-
сту у на шој зе мљи и у све ту.

Ужу спе ци ја ли за ци ју из ен до кри не хи рур ги је у свим обла-
сти ма мо гу за вр ши ти ле ка ри спе ци ја ли сти из оп ште хи рур ги је, 
ва ску лар не хи рур ги је и де чи је хи рур ги је, за опе ра тив не за хва те 
на вра ту (шти та сте и па ра шти та сте жле зде) ле ка ри спе ци ја ли сти 
ото ри но ла рин го ло ги је, мак си ло фа ци јал не хи рур ги је (ле ка ри) и 
груд не хи рур ги је, а аб до ми нал ни хи рур зи за опе ра тив не за хва те на 
над бу бре гу, пан кре а су и ди фу зном ен до кри ном си сте му.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ен до кри не хи рур ги је тра је јед ну го-
ди ну1. 

Ужу спе ци ја ли за ци ју из ен до кри не хи рур ги је кан ди дат ре а-
ли зу је у хи рур шким на став ним ба за ма ко је има ју усло ве за ре а ли-
за ци ју про пи са ног пла на и про гра ма уже спе ци ја ли за ци је из ен-
до кри не хи рур ги је и то нај ма ње ран га кли ни ке у ко јој се го ди шње 
опе ри ше нај ма ње 150 бо ле сни ка од ен до кри них обо ље ња. Та ко ђе, 
у ин сти ту ци ји где се на ла зи кли ни ка, мо ра ју по сто ја ти: оде ље ње 
или кли ни ка ен до кри но ло ги је, мул ти ди сци пли нар ни кон зи ли јум 
ко ји се са ста је нај ма ње јед ном ме сеч но, сцин ти граф ска ис пи ти-
ва ња (ин сти тут ну кле ар не ме ди ци не), ра ди о ло шка ис пи ти ва ња 
(ул тра звук, КТ, MSCT, НМР), ци то ло шка ис пи ти ва ња (fine needle
aspiration biopsy), ла бо ра то риј ски те сто ви и од ре ђи ва ње хор мо на 
и ге нет ско ис пи ти ва ње2.

Спе ци ја ли стич ки стаж из уже спе ци ја ли за ци је мо же се по 
упу ту од го ва ра ју ћег фа кул те та оба вља ти и у дру гој здрав стве ној 
уста но ви истог ни воа. Уко ли ко се ужа спе ци ја ли за ци ја од ви ја у 
на став ној ба зи у ко јој се не мо же у це ло сти ор га ни зо ва ти пред ло-
же ни про грам, по треб но је обез бе ди ти да кан ди дат од ре ђе ни вре-
мен ски пе ри од про ве де у дру гим ре ле вант ним (акре ди то ва ним) 
хи рур шким уста но ва ма у зе мљи или у ино стран ству. 

Сва ком спе ци ја ли зан ту од ре ђу је се мен тор за спе ци ја ли стич-
ки стаж: нај ма ње до цент (или екви ва лент) са ви ше од 10 го ди на 
ста жа у ен до кри ној хи рур ги ји. За по је ди не обла сти мен тор мо же 
ода бра ти ко мен то ре (са од бра ње ном док тор ском те зом) са ви ше од 
5 го ди на ста жа у ен до кри ној хи рур ги ји.
 – – – – – – – – – – – – – –
1 Две го ди не пре ма EBSQ
2 Пре ма EBSQ

Спе ци ја ли ста из уже обла сти ен до кри не хи рур ги је тре ба-
ло би да по се ду је основ на зна ња из ком пју тер ске тех но ло ги је, 
ин фор ма ти ке, ме то до ло ги је на уч ног ис тра жи ва ња и ме ди цин ске 
ста ти сти ке, што је пред у слов за ње го во укљу чи ва ње у на уч но-ис-
тра жи вач ки рад (пи са ње струч них и на уч них ра до ва, уче шће на 
се ми на ри ма и кон гре си ма итд).

По одо бре ној ужој спе ци ја ли за ци ји из ен до кри не хи рур ги-
је, кан ди да ту се уру чу је ин декс и спе ци ја ли зант ски кар тон у ко ји 
се упи су ју аси стен ци је и опе ра ци је ко је сво јим пот пи сом ове ра ва 
мен тор (или ко мен тор).

У то ку уже спе ци ја ли за ци је из ен до кри не хи рур ги је мен тор има 
оба ве зу да сва ких 3 ме се ца за ка зу је ко ло кви јум у ци љу про ве ре сте-
че ног зна ња и да оце ну (од 5 до 10) упи ше у ин декс кан ди да та. Ко ло-
кви јум се са сто ји из прак тич ног и те о рет ског де ла (усме ни или тест). 
Ко ло кви јум из јед не обла сти мо же се по ла га ти нај ви ше два пу та.

По ре а ли за ци ји пла на и про гра ма из уже спе ци ја ли за ци-
је кан ди дат по ла же за вр шни ис пит пред ко ми си јом (3  – 5 чла но-
ва, укљу чу ју ћи и мен то ра). Ис пит се са сто ји из прак тич ног де ла, 
усме ног ис пи та и струч ног ра да из уже спе ци ја ли стич ке обла сти. 
Уко ли ко кан ди дат не за до во љи у би ло ком де лу ис пи та сма тра се 
да ни је по ло жио ис пит. Ко нач на оце на фор ми ра се на осно ву ре-
зул та та сва три де ла ис пи та. По ло же ни ис пит оце њу је се оце ном 
до бар, вр ло до бар и од ли чан.

У то ку спе ци ја ли за ци је кан ди дат мо ра два3 пу та ре фе ре са ти 
на струч ним и на уч ним ску по ви ма или се ми на ри ма. На уч ни рад из 
обла сти уже спе ци ја ли за ци је мо же би ти за ме њен струч ним ра дом 
ко ји кан ди дат као пр ви аутор об ја ви у ча со пи су са SCI или CC ли сте. 

Ис пит из уже спе ци ја ли за ци је мо же се по ла га ти нај ви ше два4 
пу та. По по ло же ном ис пи ту кан ди дат до би ја зва ње суб спе ци ја ли-
сте ен до кри не хи рур ги је. 

Про грам уже спе ци ја ли за ци је из ен до кри не хи рур ги је

Те о рет ска на ста ва. 
Си стем ра да је мен тор ски. За ви ше кан ди да та мо гу се ор га-

ни зо ва ти по себ на пре да ва ња.
 – – – – – – – – – – – – – –
3 Че ти ри пу та по EBSQ
4 Три пу та на МФ у Бе о гра ду

ПР ВИ СЕ МЕ СТАР 

ШТИ ТА СТА ЖЛЕ ЗДА (40 ча со ва)
Те ма Број ча со ва
Увод у ен до кри ну хи рур ги ју 1 час
Исто ри јат хи рур ги је шти та сте жле зде 1 час
Хи рур шка ана то и ја и емд бри о ло ги ја шти та сте жле зде 1 час
Уро ђе не ано ма ли је шти та сте жле зде 1 час
Фи зи о ло ги ја шти та сте жле зде 1 час
Па то ло ги ја и ци то ло ги ја обо ље ња шти та сте жле зде 1 ча са
Ди јаг но стич ке про це ду ре у обо ље њи ма шти та сте жле зде 1 час
Стру ма
 –Де фи ни ци ја, кла си фи ка ци ја и сте пе но ва ње
 –Кли нич ка сли ка, ди јаг но сти ка и ин ди ка ци је за хи рур шко ле-
че ње
 –Ен дем ска стру ма
 –Ретростернална струма

4 ча са (укуп но)
1 час

1 час
1 час
1 час

Ти ре о и ди ти си 1 час
Хи по ти ре о и ди зам 1 час
Хи пер ти ре о и ди зам
 – Кли нич ка сли ка и ди јаг но сти ка
 – Ме ди ка мен то зно ле че ње
 – Те ра пи ја хи пер па ра ти ро и ди зма ра ди о ак тив ним јо дом
 – Гра вес-Ба се до вље ва бо лест
 –Токсични аденом, Токсична полинодозна струма 

5 ча со ва (укуп но)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Со ли тар ни но дус шти та сте жле зде 1 час
Бе ниг ни ту мо ри шти та сте жле зде 1 час
Ма лиг но ми шти та сте жле зде
 –Па пи лар ни кар ци ном шти та сте жле зде
 – Фо ли ку лар ни кар ци ном шти та сте жле зде
 –Ме ду лар ни кар ци ном шти та сте жле зде
 – Ок си фил ни кар ци ном шти та сте жле зде
 – Ана пла стич ни кар ци ном шти та сте жле зде
 – Ре ци ди вант ни ту мо ри шти та сте жле зде
 – Лим фо ми, ме та стат ски ту мо ри и дру ги рет ки ту мо ри шти-
та сте жле зде
 – Ми кро кар ци но ми шти та сте жле зде
 – Те ра пи ја ра ди о ак тив ним јо дом кар ци но ма шти та сте жле зде
 – Радиотерапија карцинома штитасте жлезде

10 ча со ва (укуп но)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

1 час
1 час
1 час
1 час



Те ма Број ча со ва
Ти ре о и дек то ми ја
 – Опе ра тив на тех ни ка
 – Ми ни мал но ин ва зив не опе ра ци је шти та сте жле зде
 – Ре о пе ра ци је
 – Ди сек ци је вра та
 – Проширене операције (стернотомија, ресекција трахеје, 
ларингектомије )

5 ча со ва (укуп но)
1 час
1 час
1 час
1 час

1 час
Ком пли ка ци је у хи рур ги ји шти та сте жле зде 1 час
Епи де ми о ло ги ја обо ље ња штит сте жле зде 1 час
Фак то ри ри зи ка за на ста нак ту мо ра шти та сте жле зде 1 час
Он ко ге не за ту мо ра шти та сте жле зде 1 час
Ане сте зи ја у хи рур ги ји шти та сте жле зде 1 час

ДРУ ГИ СЕ МЕ СТАР

ПА РА ТИ РО ИД НЕ ЖЛЕ ЗДЕ (20 ча со ва)
Те ма Број ча со ва
Исто ри јат 1 час
Хи рур шка ана то ми ја и ем бри о ло ги ја па ра ти ре о ид них жле зди 1 час
Хи сто ло ги ја и па то ло ги ја па ра ти ре о ид них жле зди 1 ча са
Фи зи о ло ги ја па ра ти ре о ид них жле зди 1 ча са
При мар ни хи пер па ра ти ро и ди зам
 –Ди јаг но за и кли нич ка сли ка, Ин ди ка ци је за опе ра тив но ле че-
ње и ре зул та ти опе ра тив ног ле че ња
 –Асимп то мат ски при мар ни хи пер па ра ти ре о и ди зам, Нор мо-
кал це мич ни при мар ни хи пер па ра ти ре о и ди зам
 – Примарни хиперпаратиреоидизам код деце и адолесцената, 
Фамилијарни примарни хиперпаратиреоидизам

3 ча са(укуп но)

1 час

1 час

1 час
Се кун дар ни и тер ци јар ни хи пер па ра ти ре о и ди зам
 – Па то ге не за и ме та бо лич ки по ре ме ћа ји, Кли нич ка сли ка и 
ди јаг но за
 – Ме ди ка мен то зно ле че ње
 – Индикације за оперативно лечење и резултати оперативног 
лечења

3 ча са(укуп но)

1 час
1 час

1 час
Ло ка ли за ци о на ди јаг но сти ка обо ље ња па ра ти ре о ид них жле-
зди

1 час

Па ра ти ре о и дек то ми ја
 – Опе ра тив на тех ни ка код аде но ма па ра ти ре о ид не жле зде, 
Суб то тал на па ра ти ре о и дек то ми ја, То тал на па ра ти ро и дек то-
ми ја са ауто тран сплан та ци јом и кри о пре зер ва ци јом
 – Ра ди о во ђе на па ра ти ро и дек то ми ја, Ми ни мал но ин ва зив на 
па ра ти ре о и дек то ми ја
 – Реоперације

3 ча са(укуп но)

1 час

1 час
1 час

Ком пли ка ци је у па ра ти ре о ид ној хи рур ги ји 1 час
Хи по па ра ти ре о и ди зам и псе у до хи по па ра ти ро и ди зам 1 час
Кар ци ном па ра ти ре о ид не жле зде 1 час
Хи пер кал це ми ја и хи пер кал це мич на кри за 1 час
Ане сте зи ја у хи рур ги ји па ра ти ре о ид них жле зди 1 час
Епи де ми о ло ги ја обо ље ња па ра ти ре о ид них жле зди 1 час

ЕН ДО КРИ НИ ПАН КРЕ АС (10 ча со ва)
Те ма Број ча со ва
Исто ри јат 1 час
Ана то ми ја и ем бри о ло ги ја пан кре а са 1 час
Фи зи о ло ги ја ен до кри ног пан кре а са 1 час
Ло ка ли за ци о на ди јаг но сти ка ту мо ра ен до кри ног пан кре а са 1 час
Ин су ли ном
 – Ме ди ка мен то зно ле че ње и хи по гли ке миј ска кри за
 – Оперативна техника

2 ча са
1 час
1 час

Га стри ном 1 час
Ви пом, Со ма то ста ти ном и дру ги рет ки не у ро ен до кри ни ту мо-
ри пан кре а са 1 час

НАД БУ БРЕ ЖНЕ ЖЛЕ ЗДЕ (30 ча со ва)
Те ма Број ча со ва
Исто ри јат 1 час
Хи рур шка ана то ми ја и ем бри о ло ги ја над бу бре жне жле зде 1 час
Фи зи о ло ги ја над бу бре жне жле зде 2 ча са
Па то ло ги ја обо ље ња над бу бре жне жле зде 1 час
Функ ци о нал на ди јаг но сти ка обо ље ња над бу бре жне жле зде 1 час
Ме то де ло ка ли за ци о не ди јаг но сти ке обо ље ња над бу бре жне 
жле зде 1 час
Ме ди ка мен то за те ра пи ја обо ље ња над бу бре жне жле зде 2 ча са
Ин ци ден та ло ми над бу бре жне жле зде 1 час

Те ма Број ча со ва
Хи пе рал до сте ро ни зам 1 час
Ку шин гов син дром 2 ча са
Кар ци но ми ко ре над бу бре жне жле зде 1 час
Хе ми о те ра пи ја, ра ди о те ра пи ја и дру ге не хи рур шке те ра пи је 
ту мо ра над бу бре жне жле зде 1 час
Се кун дар ни ту мо ри над бу бре жне жле зде 1 час
Фе о хро мо ци том 2 ча са
Па ра ган гли о ми 1 час
Ци сте над бу бре жне жле зде 1 час
Обо ље ња над бу бре жне жле зде у де чи јем уз ра сту 1 час
Ади со но ва бо лест и акут на адре нал на хе мо ра ги ја 1 час
Адре на лек то ми ја
 – Опе ра тив ни при сту пи над бу бре жној жле зди, Кла сич на тех ни ка
 –Ла па ро скоп ска и ре тро пе ри то не о скоп ска адре на лек то ми ја
 – Ком пли ка ци је адре на лек то ми је
 – Проширена адреналектомија

4 ча са(укуп но)
1 час
1 час
1 час
1 час

Епи де ми о ло ги ја обо ље ња над бу бре жне жле зде 1 час
Па то ге не за и он ко ге не за обо ље ња над бу бре жне жле зде 1 час
Ане сте зи ја код опе ра ци ја фе о хро мо ци то ма 1 час
Ане сте зи ја код опе ра ци је ко ре над бу бре жне жле зде 1 час

Прак тич на на ста ва: сва ко днев ни пре гле ди бо ле сни ка и ви зи те, 
пре о пе ра тив на ди јаг но сти ка при пре ма и ле че ње, по ста вља ње ин ди ка-
ци ја за опе ра тив ним ле че њем, по сто пе ра тив но пра ће ње и ле че ње.

Опе ра тив ни про грам (ка та лог ве шти на, днев ник опе ра ци ја)
У спе ци ја ли зант ски кар тон упи су ју се аси стен ци је и опе ра-

ци је ко је сво јим пот пи сом ове ра ва мен тор (или ко мен тор). У то ку 
ста жа нео п ход но је ура ди ти:
Опе ра ци ја Из во ди Аси сти ра
Ти ре о и дек то ми ја 50 50
Ти ре о и дек то ми ја због ре ци ди ва 5
Цен трал на ди сек ци ја лим фо но да 2 15
Ла те рал на ди сек ци ја лим фо но да 2 10
Па ра ти ре о и дек то ми ја 15 20
Адре на лек то ми ја 2 10
Ре сек ци је ГИ трак та због НЕТ 2 5

45. Ме ди цин ска ци то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је је да по ла зни ци ма у ви ду ор га ни-
зо ва не на ста ве омо гу ћи сти ца ње зна ња из свих под руч ја са вре-
ме не ме ди цин ске ци то ло ги је укљу чу ју ћи њен зна чај и при ме ну у 
ди фе рен ци јал ној ди јаг но зи, од ре ђи ва њу кли нич ког ста ди ју ма бо-
ле сти, из бо ру ле че ња и кон тро ли успе ха ле че ња.

Про грам спе ци ја ли за ци је: кан ди дат ће про ве сти пла ни ра но вре-
ме на Ин сти ту ту за па то ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та под над зо ром 
над ле жног на став ни ка у са вла да ва њу осно ва узи ма ња и тех нич ке об-
ра де ци то ло шких и па то хи сто ло шких пре па ра та ми кро скоп ска ди јаг-
но сти ка  – ме ди цин ска ци то ло ги ја  – пре глед 25 ци то ло шких раз ма за 
из пунк ци о не и 25 ци то ло шких пре па ра та из екс фо ли ја тив не ци то-
ло ги је уз те о ри ска пре да ва ња, се ми на ре и се ми нар ске де мон стра ци-
је. На пре да ва њи ма и се ми на ри ма се об ра ђу је од го ва ра ју ћа те ма ти ка 
или по је ди нач ни за ни мљи ви слу ча је ви уз пре глед ли те ра ту ре.

Та бе ла 1
ПЛАН И ПРО ГРАМ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ИЗ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЦИ ТО ЛО ГИ ЈЕ
ОБА ВЕ ЗНИ ПРЕД МЕ ТИ P S SD H ECTS M
Тех ни ка об ра де ма те ри ја ла 7 7 14 2 0,5  
Ги не ко ло шка ци то ло ги ја 28 35 7 70 10 2,5
Ен до кри но ло шка ци то ло ги ја 28 20 8 56 8 2 0
Хе ма то ло шка ци то ло ги ја 20 18 4 42 6 1,5
Пул мо ло шка ци то ло ги ја 20 18 4 42 6 1,5
Уро ло шка ци то ло ги ја 12 10 2 24 3,5 1,5
Га стро ен те ро ло шка ци то ло ги ја 10 10 3 23 3,5 1,5
Ци то ло ги ја ко шта них ле зи ја 10 10 3 23 3,5 1,5
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П  – пре да ва ња
С  – се ми на ри
СД  – се ми нар ске де мон стра ци је
Х  – са ти
ESCTS  – бо до ви
М  – ме се ци



ПО ГЛА ВЉА

Ги не ко ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

Ин ди ка ци је за ци то ло шке ана ли зе. Пред но сти, ди јаг но стич ке 
вред но сти и кли нич ка при ме на ци то ло ги је. Вр сте узо ра ка, ме то-
де до би ја ња и об ра де. Ци то мор фо ло ги ја нор мал них ће ли ја вул ве, 
ва ги не, вра та ма те ри це, ен до ме три ју ма, ту бе и ова ри ју ма. Ци то-
хор мон ска сли ка епи те ла ма те ри це од фе тал ног до ба до пост ме-
но па у зе, укљу чу ју ћи и труд но ћу, пу ер пе риј и лак та ци ју, као и код 
ен до кри но ло шких по ре ме ћа ја и при ме не хор мо на. Ци то хор мон ске 
про ме не ен до ме три јун ма. Ци то ло ги ја за па ље ња и узроч ни ка за па-
ље ња. Бе ниг не про ли фе ра тив не про ме не. Кри те ри ју ми ди јаг но зе 
и ди фе рен ци јал не ди јаг но зе при мар них ма лиг них ту мо ра и њи хо-
вих пред ста ди ју ма, ме та ста за и ме та стат ских ту мо ра. Ци то ло шка 
кон тро ла ле че них бо ле сни ца (опе ра тив ни за хват, зра че ње, хе мо те-
ра пе у ти ци, хор мо ни).

Ен до кри но ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

Ци то ди јаг но сти ка дој ке  – До би ја ње узор ка за екс фо ли ја тив-
не пре тра ге. Ис це дак. Ска ри фи кат. Ана ли за узо ра ка до би је них 
пунк ци јом дој ке. Мор фо ло шка сли ка тки ва дој ке; фи бро ци стич-
не про ме не са и без про ли фе ра ци је; фи бро ци стич не про ме не са 
ати пи јом, су спект не про ме не. За па љен ске про ме не: су ба ре о лар ни 
аб сцес, за па љен ске про ме не (акут на, су ба кут на, пла зма це лу лар-
ни ма сти тис, гра ну ло ма то зна за па ље ња). Не кро за ма сног тки ва. 
Ци сте дој ке. Фи бро а де но ми. Кар ци ном дој ке  – ци то мор фо ло шке 
осо би не до бро, сред ње и сла бо ди фе рен ци ра них кар ци но ма; мо-
гућ ност суб кла си фи ка ци је по је ди них кар ци но ма (му ци но зни, апо-
кри ни, ме ду лар ни итд); ло бу лар ни кар ци ном. Из глед озра че них 
бе ниг них и озра че них ма лиг них ће ли ја у пунк та ти ма дој ке на кон 
по штед не опе ра ци је и зра че ња. Од ре ђи ва ње естро ген ских ипро ге-
сте рон ских ре цеп то ра и дру гих, по себ но про ли фе ра циј ских обе-
леж ја, (Ки 67 и др.), иму но ци то хе миј ски. Му шка дој ка.

Ци то ди јаг но сти ка шти та сте и па ра ти ре о ид не жле зде  – Уло-
га кли нич ке ци то ло ги је у ди јаг но сти ци бо ле сти шти та сте жле зде. 
На чин из во ђе ња аспи ра циј ске пунк ци је шти та сте жле зде под кон-
тро лом ул тра зву ка. Ин тер пре та ци ја ци то ло шких на ла за: по зна ва-
ње ци то ло шких еле ме на та не про ме ње не шти та сте жле зде у раз-
ма зу и про ме не ци то ло шких па ра ме та ра код за па ље ња и ту мо ра 
(аде но ма, Hürt hle ту мо ра, ди фе рен ци ра них, не ди фе рен ци ра них и 
ана пла стич них кар ци но ма шти та сте жле зде, ме ду лар них кар ци но-
ма, ме ша них ту мо ра шти та сте жле зде и лим фо ма, ме та ста за ма-
лиг них ту мо ра у шти та сту жле зду и ме та ста за кар ци но ма шти та-
сте жле зде у лим фне чво ро ве).

Хе ма то ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

Ин ди ка ци је за ци то ло шку пунк ци ју кост не ср жи, лим фног 
чво ра, сле зи не и је тре. Нор мал ни раз вој хе ма то по ет ских ће ли ја 
(иму но по е за, ми је ло по е за). Ди фе рен ци ја ци ја и ма ту ра ци ја ће ли ја 
ми је ло по е зе (ери тро по е за, гра ну ло по е за и тром бо по е за). Мор фо-
ло шке ка рак те ри сти ке не ма лиг них по ре ме ћа ја ће ли ја ми је ло по е зе 
(ане ми је, ано ма ли је и по ре ме ћа ји гра ну ло ци та, по ре ме ћа ји мо но-
ци та и ма кро фа га, по ре ме ћа ји мор фо ло ги је и бро ја тром бо ци та). 
Кла си фи ка ци ја и мор фо ло шке ка рак те ри сти ке бо ле сти ма тич не 
ће ли је (апла стич на ане ми ја, изо ло ва на апла зи ја цр ве не ло зе, ми-
је ло ди спла стич ни син дром, хрон чни ми је ло про ли фе ра тив ни син-
дром). Нео пла стич не бо ле сти лим фног си сте ма: ле у ке миј ски об-
ли ци хро нич них лим фо про ли фе ра тив них бо ле сти, лим фо ми ти па 
Hod gkin и Non-Hod gkin, иму но про ли фе ра тив не бо ле сти (мор фо-
ло шка, фе но тип ска, ге но тип ска и ки не тич ка обе леж ја). Хи сти о-
ци то зе, па ра зи ти, „стра не ће ли ја” (ме та стат ски ту мо ри) у кост ној 
ср жи. Акут не ле у ке ми је (кла си фи ка ци ја, мор фо ло ги ја, ци то хе миј-
ске, иму но фе но тип ске и ге но тип ске ка рак те ри сти ке).

Пул мо ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

На чи ни до би ја ња узо ра ка за ци то ло шку об ра ду. За па љен ске 
бо ле сти плућ ног па рен хи ма, хро нич не оп струк тив не бо ле сти, кар-
ци но ми плу ћа. Ци то мо фо ло ги ја ће ли ја ре спи ра тор ног си сте ма, 
пле у ре, оста лих ин тра то ра кал них ор га на и тки ва. Ци то ло ги ја за-
па љен ских и оста лих не-ту мор ских про ме на. Ати пи ја, про ли фе-
ра ци је, ме та пла зи ја и пре ма лиг не про ме не епи те ла ре спи ра тор ног 
си сте ма. Ци то ди јаг но сти ка пле у рал них из ли ва. Ци то мор фо ло ги ја 
бе ниг них и ма лиг них ту мо ра брон ха, плу ћа, пле у ре, ме ди ја сти ну-
ма. Ци то ди јаг но сти ка се кун дар них ту мо ра истих ло ка ли за ци ја. 
Ци то ди јаг но сти ка у пра ће њу ефек та те ра пи је.

Уро ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

Ци то ло шка пре тра га мо кра ће  – ин ди ка ци је, тех нич ка при-
пре ма мо кра ће. Гра ђа уро те ла и из глед ће ли ја уро те ла у се ди мен-
ту мо кра ће. Бе ниг не бо ле сти уро трак та  – ци сте бу бре га, ка мен ци, 
за па ље ња (акут не, су ба кут не, хро нич не, спе ци фич не  – бак те риј-
ске, ви ру сне, ма ла ко пла ки ја). Хе ма ту ри ја  – из глед ери тро ци та у 
се ди мен ту мо кра ће. Пре ма лиг на ста ња уро те ла  – дис ка ри о за. CIS, 
кар ци ном уро те ла. Ка рак те ри сти ке па пи лар них ту мо ра уро те ла. 
Ци то ди јаг но сти ка бу бре га, тех ни ка пунк ци је бу бре га, из глед ту бу-
лар ног епи те ла бу бре га у се ди мен ту мо кра ће. Бе ниг не ле зи је (ци-
сте, ап сце си) и ту мо ри бу бре га  – кла си фи ка ци ја и ци то ло шке ка-
рак те ри сти ке. Ци то ди јаг но сти ка про ста те  – за па ље ње, до бро ћуд не 
и ати пич не хи пер пла зи је, нео пла зме про ста те.

Га стро ен те ро ло шка ци то ло ги ја

Садржај предмета

Ди јаг но стич ка вред ност ци то ло ги је у га стро ен те ро ло ги ји. 
Вр сте узо ра ка (пунк тат, брис, ис пи рак) и на чи ни до би ја ња ма те-
ри ја ла (ци ља но уз по моћ ен до ско па, ул тра зву ка, CT-а и EM-а). 
Ци то мор фо ло ги ја епи тел них ће ли ја јед ња ка. За па љен ске про ме не. 
Bar rett-оv езо фа гус. Пре ма лиг не ле зи је и ту мо ри. Ци то мор фо ло-
ги ја же лу дач них ће ли ја. За па љен ске про ме не на ће ли ја ма и мо гућ-
ност мор фо ло шке иден ти фи ка ци је узроч ни ка  – He li co bac ter pylo ri. 
Атро фич ни га стри тис, ин те сти нал на ме та пла зи ја, дис пла стич не 
про ме не. Лим фо ми  – МАЛ ТО МИ. Нор мал на ци то мор фо ло ги ја 
слу зни це де бе лог цре ва. За па љен ске про ме не на ће ли ја ма  – бак-
те риј ске, ви ру сне и па ра зи тар не ети о ло ги је, као и у хро нич ним 
иди о пат ским бо ле сти ма цре ва. Ма лиг не бо ле сти тан ког и де бе лог 
цри је ва (кар ци но ми, лим фо ми, ен те ро хро ма фил ни ту мо ри).

Ци то мор фо ло ги ја за па љен ских и хро нич но – де ге не ра тив них 
про ме на је тре. При мар ни и ме та стат ски ту мо ри.

Бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри пан кре а са (ци ста де но ми, ту мо ри 
ен до кри ног де ла, кар ци но ми).

Ци то ди јаг но сти ка у ко шта нозглоб ној и ме кот кив ној  
па то ло ги ји

Садржај предмета

Основ не мор фо ло шке ка рак те ри сти ке ће ли ја ко сти: осте о-
бла ста, осте о ци та и осте о кла ста, хон дро бла ста. Основ не мор фо-
ло шке ка рак те ри сти ке ће ли ја си но ви је: си но ви о ци та ти па А и Б.

Основ не мор фо ло шке ка рак те ри сти ке дру гих ме зен хи мал-
них ће ли ја: фи бро ци та, фи бро бла ста, ли по ци та, ли по бла ста, леjо-
миоцита, леjомиобласта, раб до ми о ци та, раб до ми о бла ста, ће ли ја 
по ре кла омо та ча пе ри фер ног нер ва, хи сти о ци та.

Основ не мор фо ло шке ка рак те ри сти ке ме та стат ских ће ли ја у 
ко сти.

Ци то ло шке осо бе но сти при мар них бе ниг них, ма лиг них и се-
кун дар них ту мо ра ко сти. Ци то ло шке осо бе но сти при мар них бе-
ниг них, ма лиг них и се кун дар них ту мо ра ме ких тки ва. Ци то ло шке 
осо бе но сти ту мо ру слич них ле зи ја ко сти.

Ци то мор фо ло шке ка рак те ри сти ке пунк та ка си но ви је.
Тех ни ка из ра де, ин тер пе ре та ци ја и зна чај „to uch im print” ци-

то ло ги је у ко шта ним и ме кот кив ним ту мо ри ма. FNA у ме кот кив-
ним и ко шта ним ту мо ри ма.



46. Кли нич ка па то ло ги ја 
(12 ме се ци)

Циљ уже спе ци ја ли за ци је је да по ла зни ци ма у ви ду ор га ни-
зо ва не на ста ве омо гу ћи сти ца ње зна ња из свих под руч ја са вре ме-
не кли нич ке па то ло ги је укљу чу ју ћи њен зна чај и при ме ну у ди фе-
рен ци јал ној ди јаг но зи, од ре ђи ва њу кли нич ког ста ди ју ма бо ле сти, 
из бо ру ле че ња и кон тро ли успе ха ле че ња.

Про грам спе ци ја ли за ци је: кан ди дат ће про ве сти пла ни ра-
но вре ме на Ин сти ту ту за па то ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та под 
над зо ром над ле жног на став ни ка у са вла да ва њу осно ва узи ма ња 
и тех нич ке об ра де па то хи сто ло шких пре па ра та -30 па то хи сто ло-
шких пре па ра та из од го ва ра ју ће обла сти па то ло ги је. До зво ље но је 
ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре уз те о риј ска пре да ва ња, се ми на-
ре и се ми нар ске де мон стра ци је. На пре да ва њи ма и се ми на ри ма се 
об ра ђу је од го ва ра ју ћа те ма ти ка или по је ди нач ни за ни мљи ви слу-
ча је ви уз пре глед ли те ра ту ре.

ПЛАН И ПРО ГРАМ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ИЗ КЛИ НИЧ КЕ ПА ТО ЛО ГИ ЈЕ

ПРЕД ЛО ЖЕ НЕ ОБЛА СТИ П С СД Х ЕЦТС М
Па то ло ги ја га стро ин те сти нал ног трак та 110 5 5 280 40 12
Пе ди ја триј ска па то ло ги ја 110 5 5 280 40 12

П  – пре да ва ња
С  – се ми на ри
СД  – се ми нар ске де мон стра ци је
Х  – са ти
ЕСЦТС  – бо до ви
М  – ме се ци

ИЗА БРА НЕ ОБЛА СТИ

ПЕДИЈАТРИЈСКА ПАТОЛОГИЈА

Фе тал на пе ри на тал на, нео на тал на и деч ја па то ло ги ја. Па то-
ло ги ја за па ље ња, ма лиг них епи тел них ту мо ра, ле у ке ми ја и лим-
фо ма.

ПА ТО ЛО ГИ ЈА ГА СТРО ИН ТЕ СТИ НАЛ НОГ ТРАК ТА

На чин узи ма ња и вр сте узо ра ка у ГИТ-у. Тех ни ка об ра де 
стан дард ним ме то да ма, за мр зну ти пре па ра ти, ра зна бо је ња, иму-
но хи сто хе миј ске ана ли зе. Па то ло ги ја јед ња ка, за па ље ња, пре ма-
лиг не ле зи је и ту мо ри. Про ме не у же лу цу, за па ље ња, пре ма лиг не 
ле зи је, ма лиг ни епи тел ни ту мо ри и ма лиг ни лим фо ми. Про ме не у 
тан ком и де бе лом цре ву. За па љен ске про ме не, бак те риј ске ви ру-
сне и па ра зи тар не и хро нич не иди о пат ске бо ле сти цре ва, Ма лиг ни 
ту мо ри тан ког и де бе лог цре ва. Про ме не у је три. За па ље ња, при-
мар ни и се кун дар ни ту мо ри. Па то ло ги ја жуч не ке се, за па ље ња и 
ма лиг не ле зи је. Про ме не у ен до кри ном и ег зо кри ном пан кре а су и 
не у ро ек то де ра мал ни ту мо ри.

47. Он ко ло ги ја 
(12 ме се ци)

ОН КО ЛО ГИ ЈА – УЖА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

СУБ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИЛИ УЖА  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (ПРО ИС ТИ ЧЕ  

ИЗ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПО ЈЕ ДИ НИХ  
ГРА НА МЕ ДИ ЦИ НЕ КО ЈА АК ТИВ НО УЧЕ СТВУ ЈУ  
У ДИ ЈАГ НО СТИ ЦИ И ЛЕ ЧЕ ЊУ ОН КО ЛО ШКОГ  

БО ЛЕ СНИ КА)

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА : Ме ди цин ска ди сци пли на ко ја са др жи ди-
јаг но стич ке и те ра пиј ске про це ду ре

Ме ди цин ска он ко ло ги ја ву че ко ре не из хе ма то ло шких и пе-
ди ја триј ских ма лиг ни те та. За по че ла је као спе ци јал ност ори јен ти-
са на на ма лим ис тра жи ва њи ма, док су са да та кли нич ка ис тра жи-
ва ња ве о ма зна чај на он ко ло шка ак тив ност, ко ја да нас од ре ђу ју ток 
те ра пиј ских про це ду ра . У то ку про те клих 20 го ди на, до шло је до 
ве ли ког раз во ја у окви ру ме ди цин ског ба вље ња ма лиг ним бо ле-
стим, а по себ но је до шло до по ма ка у раз во ју те ра пи ја за со лид не 

ту мо ре.
Да нас, он ко ло ги ја је кли нич ка спе ци јал ност ко ја се ба зи ра на 

ши ро кој осно ви са ве ли ком од го вор но шћу ка обез бе ђи ва њу нај са-
вре ме ни јих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про це ду ра. Ме ди цин-
ска он ко ло ги ја утвр ђу је ефи ка сно сти ле че ња ра ка на на ци о нал ном 
ни воу и исто та ко утвр ђу је и па ли ја тив ну не гу бо ле сни ка као по-
је дин ца. Он ко ло зи да нас са по ве ћа ном уче ста ло шћу су сре ћу бо-
ле сни ке на са мом по чет ку њи хо ве бо ле сти ра ди раз ма тра ња ађу-
вант не и пре о пе ра тив не (нео а ђу вант не) те ра пи је. За то они мо ра ју 
би ти об у че ни за рад у окви ру мул ти ди сци плин ског ти ма, да има ју 
спо соб ност са ве то ва ња у ве зи са свим аспек ти ма ле че ња укљу чу-
ју ћи хи рур ги ју и ра ди о те ра пи ју. Та ко ђе, мо ра ју би ти об у че ни и за 
пру жа ње спе ци ја ли стич ке ме ди цин ске те ра пи је. 

ТРА ЈА ЊЕ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЗ ОН КО ЛО ГИ ЈЕ

Спе ци ја ли за ци ја тра је 1 го ди ну или 2 се ме стра

СТРУК ТУ РА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИЗ УЖЕ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 

Обу ка у окви ру суб спе ци ја ли стич ких сту ди ја из Он ко ло ги је 
се са сто ји из основ не обу ке и обу ке ви ше спе ци јал но сти. 

Од суб спе ци ја ли зан та се оче ку је да ак тив но уче ству је у ра ду 
ор га ни за ци о не је ди ни це ко ја му је у осно ви сво је спе ци ја ли за ци-
је, та ко што ће из но си ти и при ка зи ва ти по је ди нач не бо ле сни ке, уз 
кон сул та ци ју са он ко ло зи ма и ше фо ви ма оде ље ње на ко ме се тре-
нут но на ла зи суб спе ци ја ли зант. 

Оба ве зна су при су тво ва ња ви зи та ма и при ка зи ва ња бо ле-
сни ка ше фу или на чел ни ку оде ље ња. Да ак тив но уче ству је у свим 
фа за ма ди јаг но стич ко-те ра пиј ског трет ма на у за ви сно сти да ли је 
опре де љен за хи рур га он ко ло га, ги не ко ло га он ко ло га и сл. С тим 
да про грам зна ња и ве шти на по себ но об ра ђу ју ги не ко ло зи хи рур-
зи и план и про грам ће би ти до дат овом тек сту.

Спе циј ла и зант има оба ве зу при су тво ва ња свим он ко ло шким 
ко ми си ја ма  – има оба ве зу да при су ству је 10 пу та на ко ми си ји за 
ту мо ре плу ћа, ту мо ре дој ке, ко ло рек ту ма, 5 пу та на ко ми си ји за 
ЦНС, лим фо ме, уро ге ни тал не, ги не ко ло шке, гла ва и врат, мак си-
ло фа ци јал не и ме ла но ми и ме ка тки ва.

Спе ци ја ли зант има оба ве зу да ре дов но при су ству је струч ним 
са стан ци ма у окви ру кон ти ну ра не ме ди цин ске еду ка ци је ( КМЕ) и 
да се ре дов но ин фор ми ше из струч них и на уч них ча со пи са и исто 
та ко има оба ве зу упо тре бу ин тер не та.

У окви ру суб спе ци ја ли за ци је спе ци ја ли зант има оба ве зу да 
про ве де 1 ме сец на оде ље њу за ту мо ре плу ћа ( ова оба ве за је у 
ко ли ко се у ин сти ту ци ји не ди јаг но сти ку ју и не ле че ту мо ре плу ћа).

У окви ру суб спе ци ја ли за ци је за он ко ло га спе ци ја ли зант про-
во ди че ти ри ме се ца на ра ди о те ра пи ји где се упо зна је са осно
ви ма ра ди о те ра пи је, ак тив но уче ству је у до но ше њу пла на ира-
ди ја ци је, уз спе ци ја ли сте ра ди о те ра пе у те об ра ђу је бо ле сни ке и 
ре дов но оби ла зе бо ле сни ке пу тем ви зи та и са мо стал не об ра де бо-
ле сни ка( анам не за и пре глед).,

Суб спе ци ја ли зант има оба ве зу да је дан ме сец про ве де на 
„Ima ging” ра ди о ло ги ји и да се упо зна са свим ра ди ло шким и 
ра ди о ло шки ин тер вент ним ме то да ма и да про ве де је дан ме сец на 
ну кле ар ној ме ди ци ра ди упо зна ва ња ( ПЕТ/ЦТ-а и ле че ње кар ци-
но ма штит ња че, ок та ске на итд.... ). 

У окви ру на став ног пла на суб спе ци ја ли зант про во ди 1 се ме
стар на пла ну обу ке на ин тер ни стич кој он ко ло ги ји, ги не ко ло
ги ји или хи рур ги ји у за ви сно сти од при мар не спе ци ја ли стич
ке стру ке.

Оба ве зе суб спе ци ја ли зант су да при су ству је свим те о рет-
ским пре да ва њи ма ко ја су пред ло же на и као основ он ко ло ги је.

 Ак тив но уче шће у ме ди цин ским ве шти на ма, ви зи та ма, при-
су ство ва ња ЦМЕ, и оста лим струч ним са стан ци ма, од но сно по 
пла ну ра да ор га ни за ци о не је ди ни це.

ТЕ О РИЈ СКА ПРЕ ДА ВА ЊА / укуп но 25 ча со ва/

Би о ло шки и мо ле ку лар ни прин ци пи, прин ци пи ци то ге не ти-
ке, ге но ми ке, хи сто па то ло ги ја и иму но ло ги ја

Фар ма ко ло ги ја. 
Ди фе рен ци ја ће ли је и ће лиј ског ци клу са. 



Кан це ро ге не за ( фи зич ки, хе миј ски и ви ру сно-бак те ри о ло-
шки узроч ни ци), раст, про гре си ја и ме та ста зи ра ње ту мо ра. 

Хе мо ста за и ан ги о ге не за. 
Фак то ри ра ста, ци то ки ни и мо но клон ска ан ти те ла 
Ди јаг но за, пре вен ци ја, прог но за и основ ни прин цип трет ма-

на свих ло ка ли за ци ја. 
Па ра не о пла стич ни син дром . 
Ту мо ри де це. 
Ви со ко до зна те ра пи ја и ауто лог на тран сплан та ци ја 
Но ве те ра пи је.
Про це ду ре у ди јаг но сти ци и трет ма ну : кар ци но ма дој ке, 

брон хо пул мо нал них ту мо ра, ме зо те ли о ма, ди ге стив них ту мо ра, 
ту мо ра бу бре га, про ста те, уте ру са, ова ри ју ма, Хоч ки но ве бо ле сти, 
НХЛ, ЦНС, ко же, ко сти. ОРЛ и мак си ло фа ци јал не ре ги је, мла де-
жи, сар ко ми и ме ка тки ва. 

Те ра пи ја бо ла, па ли ја тив на те ра пи ја и не га.
Пси хо ло шки аспек ти и со циј ла ни аспек ти. 
Ур гент на он ко ло ги ја .
Ге ри ја триј ска он ко ло ги ја.
Ком пли ка ци је хе ми јо те ра пи је .
Основ на зна ња фи зи ке
Ра ди о би о ло ги ја, ра ди о фи зи ка, тех ни ке ира ди ја ци је ор га на, 

до зи ме три ја и ра ди о про тек ци ја
Ра ди о ло шки трет ман пре ма ло ка ли за ци ји ту мо ра ( дој ке, 

лим фо ми, плућ ни кар ци но ми ...
Кон фор мал на ра ди о те ра пи ја
Ира ди ја ци је ту мо ра код де це.
Ино ва ци је у ра ди о те ра пи ји.

ПРО ГРАМ ПРО ВЕ РЕ ЗНА ЊА ТО КОМ  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОГ СТА ЖА

Да би се оства рио од го ва ра ју ћи ква ли тет спе ци ја ли за ци је 
или уже спе ци ја ли за ци је сте че но зна ње се про ве ра ва кроз трај ни 
над зор мен то ра, по твр де при су ство ва ња ко ми си ја ма, струч ним са-
стан ци ма, ви зи та ма, те о рет ској на ста ви, прак тич ној обу ци (за пис 
у Ин дек су са ове ром мен то ра).

То ком спе ци ја ли стич ког ста жа спе ци ја ли зант има стал но 
про ве ру зна ња на кон сва ке це ли не по ла же ко ло кви јум, та ко да у 
Ин дек су има упи са но 10 ко ло кви ју ма.

Про ве ра зна ња на кон 3 го ди не или 6 се ме ста ра из ба зич не 
он ко ло ги је за ко ју је опре де љен по основ ној спе ци ја ли за ци ји. 

Про ве ра зна ња на кон јед ног се ме стра ра ди о ло ги је и ра ди о-
те ра пи је. 

Ра ди о ло ги ја и ну кле ар на,
 Основ ни прин ци пи ра ди о те ра пи је
Про ве ра зна ња на кон јед ног се ме страл ног бо рав ка на оде ље-

њу ко је ни је ди рект но ве за но за основ ну спе ци јал ност.
Ко ло кви ју ме по ла же код на став ни ка ко ји су за ду же ни за од-

ре ђе не обла сти у до го во ру са Мен то ром.

КА ТА ЛОГ ВЕ ШТИ НА

Де таљ но и по у зда но узи ма ње исто ри је бо ле сни ка де та љан 
кли нич ки пре глед као и спо соб ност за фор му ли са ње ди фе рен ци-
јал не ди јаг но зе уз уно ше ње од го ва ра ју ћих де та ља у исто ри ју бо-
ле сти 

Пре ци зна про це на фи зич ких, емо ци о нал них, пси хо ло шких и 
со ци јал них по тре ба бо ле сни ка

Утвр ђи ва ње ри зи ка про це ду ре или ис тра жи ва ња
Спо соб ност да про це ни бо ле сни ко во раз у ме ва ње ње го вог 

ста ња и обез бе ди еду ка ци ју и ин фор ма ци је аде кват не да тој кли-
нич кој си ту а ци ји

Спо соб ност да до би је ин фор ми са ни при ста нак за про це ду ру 
и да бо ле сни ку об ја сни и пре не се ри зи ке про це ду ре 

Спо соб ност да ор га ни зу је и ко ор ди ни ра дру го осо бље ко је ће 
би ти укљу че но у про це ду ру као или не гу па ци јен та на кон за вр-
шет ка про це ду ре

Спо соб ност за пла ни ра ње, им пле мен та ци ју и ин тер пре та ци-
ју од го ва ра ју ћих ефи ка сних ди јаг но стич ких и прог но стич ких ис-
тра жи ва ња

Пре ци зно ди јаг но стич ко ре зо но ва ње
Да увек има на уму ста ро сну доб, ста тус, кул ту ро ло шке и со-

ци јал не аспек те па ци јен та ка да се од лу чу је за на чин ле че ња

Ин ди ка ци је и ци ље ви хе ми о те ра пи је код при мар них и ме та-
стат ских кан це ра, укљу чу ју ћи и адју вант ну и нео а дју вант ну те ра-
пи ју

Ин ди ка ци је за хе ми оп те ра пи ју као ра ди ја циј ски по ја чи вач 
осе тљи во сти

Про це на па ци јен то вих ко мор бид них ста ња ра ди утвр ђи ва ња 
од но са ри зи ка/ко ри сти хе ми о те ра пи је за да тог бо ле сни ка

Спо соб ност да про це ни па ци јен то во раз у ме ва ње да тог ста ња 
и да пру жи еду ка ци ју и ин фор ма ци је аде кват не да тој кли нич кој 
си ту а ци ји

По зна ва ње па то фи зи о ло ги је бо ла
Спо соб ност да пре ци зно про це ни по тре бе бо ле сни ка
Аде ква тан став пре ма бо ле сни ку , ње го вим симп то ми ма и 

по ро ди ци
Ве шти не ко је су од ре ђе не пре ма усме ре ним хи рур шким гра-

на ма.

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ИС ПИТ ( ТЕСТ,  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ РАД, ПРАК ТИЧ НИ  

УСМЕ НИ ДЕО КО МИ СИ ЈА)

Спе ци ја ли зант  – сту дент при сту па ис пи ту ако у ин дек су има 
за пис са пот пи сом и ове ром бо рав ка у ор га ни за ци о ним је ди ни ца-
ма ко је су пред ви ђе не пла ном и про гра мом, по твр ду при су ство-
ва ња ко ми си ја ма, струч ним са стан ци ма, ви зи та ма, те о рет ској 
на ста ви, прак тич ној обу ци, за тим упи са на 3 ко ло кви ју ма ко ји су 
из ве де ни на кра ју обу ке ор га ни за ци о них је ди ни ца и упи са ни у ин-
декс, све то на кра ју ове ра ва мен тор и да је са гла сност да сту дент 
мо же при сту пи ти ис пи ту.

Спе ци ја ли стич ки рад се бра ни пред тро чла ном ко ми си јом и 
по зи тив но ура ђен рад је при ступ ни ца за усме ни део ис пи та ко ји се 
са сто ји из два де ла.

Пр ви део је прак тич ни део у ко ме се при ка зу је ме ди цин ске 
ве шти не ко је про из и ла зе из основ не спе ци ја ли за ци је али има ју 
над град њу он ко ло шког трет ма на (за ин тер ни сту он ко ло га анам-
не за, фи зич ки пре глед, ал го ри там ди јаг но стич ких и те ра пиј ских 
про це ду ра у од но су на ди јаг но зу и ди фе рен ци јал ну ди јаг но зу он-
ко ло шке бо ле сти за хи рур шку гру па ци ју пред лог опе ра тив не ве-
шти не пре ма ло ка ци ји)

Дру ги део ис пи та се са сто ји из усме не про ве ре про ве ре те о-
рет ског зна ња Он ко ло ги је.

У Тро чла ној ко ми си ји су на став ни ци ка те дре за он ко ло ги ју 
и на став ни ци дру гих ка те дри ко ји су по ред сво јих основ них спе-
ци ја ли за ци ја и он ко ло зи (оба ве зан је дан члан ко ми си је је пре ма 
про фи лу спе ци ја ли зан та или суб спе ци ја ли зан та)

Оце на се упи су је у Ин декс од 5 до 10.

Мен тор спе ци ја ли зан та – сту ден та не мо же би ти у ис пит ној 
ко ми си ји 

Ди пло ма се из да је за спе ци ја ли сту: ГИ НЕ КО ЛОГ  – ОН КО-
ЛОГ, ХИ РУРГ  – ОН КО ЛОГ  – УРО ЛОГ  – ОН КО ЛОГ, ОРЛ  – ОН-
КО ЛОГ, ИН ТЕР НИ СТА  – ОН КО ЛОГ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ОП ШТЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ ОН КО ЛОГ, ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛОГ  – ОН КО ЛОГ, 
ПУЛ МО ЛОГ  – ОН КО ЛОГ.......НЕ У РО ХИ РУРГ  – ОН КО ЛОГ.....

48. Па ли ја тив на ме ди ци на и ме ди ци на бо ла 
(12 ме се ци)

Свр ха: Свр ха уже спе ци ја ли за ци је из обла сти па ли ја тив не 
ме ди ци не и ме ди ци не бо ла је да по бољ ша зна ње ле ка ра ко ји су за-
ин те ре со ва ни за про бле ме па ци је на та по го ђе них хро нич ним бо ло-
ви ма и па ци је на та ко ји су при кра ју свог жи во та, ка ко у од но су на 
не ма лиг ну и ма лиг ну па то ло ги ју, та ко и при ин те зив ној те ра пи ји.

Циљ: Уна пре ђе ње те о риј ског и прак тич ног зна ња за по тре-
бе па ли ја тив ног збри ња ва ња и ле че ња бо ла ко јим се по бољ ша ва 
ква ли тет жи во та па ци јен та и по ро ди це, су о ча ва ју ћи се са про бле-
ми ма ко ји пра те бо ле сти ко је угро жа ва ју жи вот, кроз пре вен ци ју и 
от кла ња ње пат ње пу тем ра ног от кри ва ња, про це не и ле че ња бо ла 
и дру гих про бле ма и симп то ма: фи зич ких, пси хо со ци јал них и ду-
хов них (Свет ска Здрав стве на Ор га ни за ци ја 2002).

Потреба за оваквим оспособљавањем здравствених рад
ника на ста ла је као по сле ди ца ста ре ња ста нов ни штва и све ве-
ћег бро ја обо ле лих од бо ле сти ко је има ју про гре сив ни ток 



(кар ди о ва ску лар них бо ле сти, ма лиг них бо ле сти, ше ћер не бо ле сти, 
не у ро му ску лар них, це ре бро ва ску лар них бо ле сти), ХИВ/АИДС-а, 
са о бра ћај ног тра у ма ти зма и др. 

Са др жај: Про грам ових суб спе ци ја ли стич ких сту ди ја тра је 
го ди ну да на и то: 10 ме се ци обу ке (II се ме стра) и 2 ме се ца спре ма-
ња ис пи та. Он об у хва та те о рет ска и прак тич на зна ња из број них 
обла сти: ана то ми ја и фи зи о ло ги ја бо ла; се ми о ло ги ја и про це на бо-
ла; ма лиг ни и не ма лиг ни хро нич ни бол; ме ди ка мен ти у те ра пи ји 
бо ла; уло га фи зи кал не те ра пи је; не ме ди ка мент но ле че ње бо ла; ле-
че ње симп то ма тер ми нал ног па ци јен та; па ли ја тив но збри ња ва ње 
 – оп шти аспек ти, де фи ни ци ја тер ми на, ан тро по ло ги ја уми ра ња, 
епи де ми о ло ги ја; основ ни прин ци пи ме ди цин ске ети ке; хо ли стич-
ки при ступ па ци јен ту; ко му ни ка ци ја  – са обо ле лим, по ро ди цом 
као и из ме ђу са мих уче сни ка у па ли ја тив ном збри ња ва њу; до но-
ше ње од лу ке  – про це на ста ња обо ле лог, при ме на ра зних ви до ва 
те ра пи је, про ме не исте, из во ђе ње не ких ин тер вен ци ја или укљу-
чи ва ње дру гих нео п ход них услу га обо ле лом или по ро ди ци; ле че-
ње ком пли ка ци ја са ме бо ле сти или те ра пиј ских про це ду ра; пру-
жа ње пси хо со ци јал не по др шке обо ле лом и по ро ди ци; раз у ме ва ње 
ду шев них по тре ба и при ступ ис ти ма  – спи ри ту ал на пот по ра; не га 
уми ру ћег  – од нос са по што ва њем и раз у ме ва њем ка уми ру ћем и 
по ро ди ци; ква ли тет жи во та; крај ња фа за и смрт  – кли нич ки аспек-
ти, етич ки аспек ти; пе ри од не по сред но по сле смр ти; фи ло со фи ја 
мо ра ла; со ци о ло ги ја здра вља; стрес узро ко ван про фе си јом и „burn 
out”; ак ту ел ни ор га ни за ци о ни мо де ли.

Об ли ци на ста ве: У окви ру овог про гра ма на ста ва ће би ти ре-
а ли зо ва на кроз те о рет ска пре да ва ња, се ми нар ску на ста ву, ра ди о ни-
це, прак тич ну на ста ву кроз оба ве зни стаж у ре фе рент ним уста но-
ва ма под ру ко вод ством име но ва ног мен то ра и за вр шни ис пит.

Те о рет ска на ста ва би об у хва та ла сле де ће обла сти:

МЕ ДИ ЦИ НА БО ЛА

Ана том ске и фи зи о ло шке осно ве бо ла 
 – Ана то ми ја бо ла
 – Не у ро-ана том ски суп стра ти но ци цеп ци је и тран сми си је бо ла
 – Ме ха ни зми мо ду ла ци је од стра не цен трал ног нер вног си-

сте ма
 – Пла сти ци тет и бол: уло га дор зал них ко ре но ва 
 – Те о ри је бо ла
Про це на бо ла
 – Про це на бо ла
 – Кли нич ка ева лу а ци ја бо ла
Фар ма ко ло ги ја и ле че ње бо ла
 – Фар ма ко ло ги ја ЦНСа и но ци цеп тив не тран сми си је
 – Фар ма ко ло ги ја опи ја та
 – Опи ја ти: кли нич ка упо тре ба
 – Бол, опи ја ти, адик ци ја
 – Фар ма ко ло ги ја нео пи јат них анал ге ти ка
 – NSAIL и COX ин хи би то ри: кли нич ка упо тре ба
 – Фар ма ко ло ги ја ан ти де пре си ва
 – Ан ти де пре си ви као ко а нал ге ти ци  – кли нич ка упо тре ба
 – Фар ма ко ло ги ја ан ти кон вул зи ва
 – Ан ти кон вул зи ви као ко а нал ге ти ци  – кли нич ка упо тре ба
 – Ин тер вент не про це ду ре у ле че њу бо ла
 – Ка на би но и ди
 – Цен трал на не у ро сти му ла ци ја
 – Тран ску та на елек тро не у ро сти му ла ци ја
 – Мо гућ но сти фи зи кал не ме ди ци не у ле че њу бо ла  – не фар-

ма ко ло шка те ра пи ја
 – Ра ди о те ра пи ја у ле че њу бо ла 
 – Пла це бо анал ге зи ја
 – Не у ро хи рур шке про це ду ре у ле че њу бо ла

Ор га ни за ци о ни мо де ли ле че ња бо ла 

Кли нич ка ста ња:
Кан цер ски бол
 – Кан цер ски бол: узро ци по сле ди це
 – Епи де ми о ло ги ја кан цер ског бо ла
 – Про це на кан цер ског бо ла
 – Ме ди ка мент на те ра пи ја кан цер ског бо ла
 – Ин тер вент не про це ду ре у те ра пи ји кан цер ског бо ла

 – Спе ци фич ни бол ни син дро ми, про бој бо ла, ко шта не ме та-
ста зе

 – Бол као хит но ста ње
 – Кон тро ла бо ла у окви ру бри ге о уми ру ћем па ци јен ту
 – Ро та ци ја опи о и да
Хро нич ни не кан цер ски бол
 – Осте о ар три тис и ре у ма то ид ни ар три тис
 – Ми о фа сци јал ни бол И фи бро ми ал гич ни син дром
 – Бол у ле ђи ма
 – Бол у вра ту
 – Висцерaлни бол
 – Бол у не у ро ло ги ји
 – Гла во бо ље
 – Не у ро пат ски бол
 – Пе ри фер не не у ро па ти је
 – Ди ја бе тич на не у ро па ти ја
 – Ком плек сни ре ги о нал ни бол ни син дром
 – Цен трал ни бол, фан том ски бол
 – Три ге ми нал на не у рал ги ја
 – Бол код ста ри јих осо ба
 – Бол ни син дром

ПА ЛИ ЈА ТИВ НА МЕ ДИ ЦИ НА

Оп шти аспек ти
 – Де фи ни ци ја
 – Исто ри јат
 – Ан тро по ло ги ја уми ра ња
 – Епи де ми о ло ги ја
 – Со ци јал но ме ди цин ски аспек ти
Етич ки, прав ни и де он то ло шки аспек ти
 – Прин ци пи ме ди цин ске ети ке
 – Одр жа ва ње и од у ста ја ње од ле че ња
 – Ин фор ма ци ја, исти на и на да
 – Сло бод на во ља и пи са ни при ста нак / из бор
 – Прав но-ле гал ни аспек ти
Ор га ни за ци о ни мо де ли ле че ња
 – Мул ти про фе си о нал не еки пе и њи хо ве по тре бе 
 – Ру ко ва ње ле ко ви ма и њи хо ва при ме на
 – Уза јам ни од но си са по ро ди цом / оним ко бри не о па ци јен ту 
 – Од нос са дру штве ном за јед ни цом
 – Тим ски рад
 – Па ли ја тив но збри ња ва ње у бол ни ци (ле же ћи и ам бу лант ни 

па ци јен ти), код ку ће, хо спис 
 – Про це на и пра ће ње услу ге (до ку мен та ци ја, струк ту ра, об-

ра да и ре зул та ти је ди ни це за па ли ја тив но збри ња ва ње)
 – Про це на тро шко ва
 – Стра те ги ја за па ли ја тив но збри ња ва ње Ср би је
Нај че шћи симп то ми
 – Све у куп на пат ња, дисп не ја, за мор, ано рек си ја, ну три ци ја, 

де хи дра ци ја, му ка и по вра ћа ње, су би ле ус, кон сти па ци ја, ди а ре ја, 
ко жне про ме не, орал на слу зни ца итд.

Не у роп си хи ја триј ски симп то ми (ин сом ни ја, кон фу зи ја/де-
ли ри јум, анк си о зност, де пре си ја итд.) 

Хит на ста ња у па ли ја тив ном збри ња ва њу: хи пер кал це ми-
ја, ком пре си ја кич ме не мо жди не, иле ус. 

По след ња фа за жи во та
 – Збри ња ва ње у по след њих 48 ча со ва жи во та
 – Крај жи во та/тер ми нал на се да ци ја
Етич ки оквир (еута на зи ја и аси сти ра но са мо у би ство)
Па ли ја тив ни при ступ нео н ко ло шким хро нич ним бо ле

сти ма
 – ХИВ
 – Ста ре осо бе
 – Не у ро ло шке бо ле сти
Пси хо ло шки про блем: па ци јент и по ро ди ца (по тре бе ... 

од го во ри)
 – Ко му ни ка ци ја/пот по ра
 – Со ци јал ни од но су
 – Ег зи стен ци ја/ду хов ност
 – Са гле да ва ње жи во та и ту го ва ње (пе ри од жа ло сти) 
Па ли ја тив ни при ступ у је ди ни ци за ин тен зив но ле че ње
 – Ети ка у слу ча ју кри тич но обо ле лог
 – Бри га о уми ру ћем па ци јен ту у је ди ни ци за ин тен зив но ле-

че ње



 – Ко му ни ка ци ја са род би ном уми ру ћег па ци јен та у је ди ни ци 
за ин тен зив но ле че ње

БОЛ И ПА ЛИ ЈА ТИВ НА МЕ ДИ ЦИ НА У ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈИ 

Пре глед ак ту ел них про бле ма и њи хов исто ри јат

Бол код де це
 – Раз вој бол них пу те ва и ме ха ни зми бо ла
 – Про це на бо ла, пе ди ја триј ске и нео на тал не ска ле
 – Кли нич ке им пли ка ци је фар ма ко ки не ти ке анал ге ти ка код 

де це
 – Ре ги о нал на и по вр шин ска анал ге зи ја
 – Не фар ма ко ло шке тех ни ке анал ге зи је
 – Хро нич ни бол код де це
Па ли ја тив но збри ња ва ње у пе ди ја три ји
 – Прин ци пи им пле мен та ци је
 – Ко му ни ка ци ја, ети ка и до но ше ње од лу ка
 – Збри ња ва ње бо ла и дру гих симп то ма
 – Пси хо ло шка и ду хов на пот по ра 
Прак тич на на ста ва се оба вља по мен тор ском прин ци пу у 

по год ним здрав стве ним уста но ва ма.
Про ход ност: Па ли ја тив но збри ња ва ње је ин тер ди сци пли-

нар ни и мул ти про фе си о нал ни хо ли стич ки при ступ и под ра зу ме ва 
тим ски рад. Оно про мо ви ше фи ло зо фи ју ти ма и тим ског ра да, те 
про ход ност ка овој ужој спе ци ја ли за ци ји има ју: Ин тер ни сти, пе-
ди ја три, не у ро ло зи, ане сте зи о ло зи, спе ци ја ли сти оп ште ме ди ци-
не, хи рур зи, не у ро хи рур зи, ин фек то ло зи, спе ци ја ли сти фи зи кал не 
ме ди ци не, ра ди о ло зи, пси хи ја три, кли нич ки фар ма ко ло зи, епи де-
ми о ло зи, спе ци ја ли сти со ци јал не ме ди ци не.

Ис ход: По ха ђа њем на ста ве уже спе ци ја ли за ци је па ли ја тив не 
ме ди ци не и ме ди ци не бо ла кан ди да ти би се оспо со би ли да:

 – Омо гу ће от кла ња ње бо ла и дру гих симп то ма; 
 – Афир ми шу жи вот и при бли же по глед на уми ра ње као на 

нор ма лан про цес; 
 – Об је ди њу ју пси хо ло шке и ду хов не аспек те бри ге о па ци-

јен ту; 
 – Ну де си стем по др шке и по мо ћи па ци јен ту; 
 – Ну де си стем по др шке и по мо ћи по ро ди ци да са вла да про-

бле ме то ком па ци јен то ве бо ле сти и у пе ри о ду жа ло сти због гу бит-
ка чла на по ро ди це;

 – Ну де по др шку про фе си о нал ци ма укљу че ним у про грам па-
ли ја тив ног збри ња ва ња, као и ре а ли за ци ју нео п ход них усло ва за 
рад у овој обла сти;

 – Да се об у че тим ском при сту пу у пре по зна ва њу по тре ба па-
ци је на та и њи хо вих по ро ди ца; 

 – По бољ ша ју ква ли тет жи во та, а та ко ђе по зи тив но ути чу на 
ток са ме бо ле сти. 

Сте че но зва ње: 
Субспецијалиста палијативне медицине и медицине бола

49. Не у ро ра ди о ло ги ја 
(12 ме се ца)

Не у ро ра ди о ло ги ја је област ме ди ци не ко ја се ба ви и ди јаг но-
стич ким ими џин гом и ин тер вент ним про це ду ра ма на мо згу, кич-
ме ној мо жди ни, гла ви, вра ту и чул ним ор га ни ма код де це и од ра-
слих. 

Ужа спе ци ја ли за ци ја из не у ро ра ди о ло ги је тра је јед ну го ди ну 
и од ви ја се у две фа зе. Пр ва фа за од ре ђе на је кли нич ким аспек том 
и об у хва та упо зна ва ње кан ди да та с те мељ ним по став ка ма кли нич-
ке не у ро ра ди о ло ги је, не у ро па то ло ги је и не у ро хи рур ги је. Дру га 
фа за уже спе ци ја ли за ци је од ре ђе на је бо рав ком и ра дом кан ди да та 
у уста но ви с ухо да ним ко лек ти вом не у ро ра ди о ло ги је и уз рад не 
оба ве зе укљу чу је пре да ва ња, ко ло кви ју ме и за вр шни ис пит. Циљ 
уже спе ци ја ли за ци је је при пре ма ра ди о ло га за рад но ме сто на ко-
ме ће би ти по све ћен ди јаг но сти ци и ле че њу обо ље ња мо зга, кич-
ме не мо жди не, гла ве и вра та код де це и од ра слих. 

Ужа спе ци ја ли за ци ја из не у ро ра ди о ло ги је тра је 1 го ди ну од 
ко јих кли нич ки део тра је 3 ме се ци, а ра ди о ло шки 8 ме се ци, а пре-
о ста ли 1 ме сец је пред ви ђен за го ди шњи од мор и при пре му за вр-
шног ис пи та. За спе ци ја ли зан те ко ји ће се ба ви ти ин тер вент ном 
не у ро ра ди о ло ги јом са ве ту је се про ду же ње уже спе ци ја ли за ци је за 
1 го ди ну. 

А. КЛИ НИЧ КИ ДЕО УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
– ТРА ЈА ЊЕ три ме се ца

ПЛАН И ПРО ГРАМ

1) БО РА ВАК НА НЕ У РО ЛО ГИ ЈИ 1 ме сец 
При су ство ва ње кли нич кој ви зи ти, ре дов ни не у ро ло шки, не-

у ро па то ло шки и не у ро ра ди о ло шки са стан ци, узи ма ње анам не зе 
и ста ту са, упо зна ва ње са основ ним не у ро ло шким ме то да ма (ЕЕГ, 
ЕМГ), ур гент на ста ња и при су ство ва ње пре да ва њи ма. 

2) БО РА ВАК НА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈИ 0,5 ме се ци 
При су ство ва ње са стан ци ма, опе ра тив ним за хва ти ма и кли-

нич ким ви зи та ма. 
3) БО РА ВАК НА НЕ У РО ПА ТО ЛО ГИ ЈИ 1,5 ме се ци
При су ство ва ње сек ци ја ма, упо зна ва ње са по ступ ци ма, узи-

ма ње пре па ра та на па то ло ги ји и при су ство ва ње са стан ци ма. 
На кра ју овог де ла уже спе ци ја ли за ци је зна ње се про ве ра ва 

ко ло кви ју мом. 

Б. РА ДИ О ЛО ШКИ ДЕО УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
– ТРА ЈА ЊЕ осам ме се ци 

ПЛАН И ПРО ГРАМ: 
1. УР ГЕНТ НА СТА ЊА У НЕ У РО ЛО ГИ ЈИ (тра у ма, по ре ме-

ћа ји све сти, зна ци це ре брал не смр ти, тра у ме екс тра кра ни јал них 
крв них су до ва, су ба рах но и дал но кр ва ре ње, ме та бо лич ка ста ња, 
ста тус епи леп ти кус).

2. ЦЕ РЕ БРО ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ (оклу зив не бо ле сти 
крв них су до ва, тром бо за и ем бо ли ја, ен дар те ри ти си, ТИА, РИНД, 
ста ри ин фаркт, ис хе мич ни ин фаркт, хе мо рар гич ни ин фаркт, спон-
та на кр ва ре ња и раз вој ин фарк та, кон тро ла ин фарк та). 

3. ЗА ПА ЉЕН СКЕ И ПА РА ЗИ ТАР НЕ БО ЛЕ СТИ (едем, це ре-
бри тис, вен три ку ли тис, ап сцес, ту бер ку ло зни ме нин ги тис, ту бер-
ку лом, се ро зни ме нин ги тис, ци сти цер ко за, хи сти о ци то за, мул ти-
пла скле ро за). 

4. ДЕ ГЕ НЕ РА ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ (атро фи ја као про цес ста-
ре ња, атро фи ја у тра у ми, атро фи ја у це ре бро ва ску лар ној бо ле сти, 
де мен ци ја, де ге не ра тив не про ме не ди ску са). 

5. НЕ У РО ОН КО ЛО ГИ ЈА (ту мо ри ба зе ло ба ње, зад ње ло бањ-
ске ја ме, су пра тен то ри јал ни ту мо ри, ту мо ри спи нал ног ка на ла). 

6. НЕ У РО МУ СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ (ами о тро фич на ла те-
рал на скле ро за, спон ди ло зна цер ви кал на ми је ло па ти ја). 

7. ЕПИ ЛЕП СИ ЈА (ин ди ка ци је за не у ро ра ди о ло шке пре гле де, 
ал го ри там пре гле да). 

8. СУД СКА НЕ У РО РА ДИ О ЛО ГИ ЈА (зна чај ана ли зе мо зга у 
пост тра у мат ским ста њи ма, бо ле сти за ви сно сти, епи леп си ја) 

9. НЕ У РО РА ДИ О ЛО ШКЕ МЕ ТО ДЕ У ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈИ 
(схи зо фре ни ја, де пре си ја, де ли ри јум). 

10. НЕ У РО ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА (пре на тал на, ко на тал на и пост на-
тал на ана ли за мо зга, кр ва ре ње у ма трикс, ми ни мал на це ре брал на 
дис функ ци ја, ано ма ли је, кон ге ни тал не бо ле сти бе ле ма се, епи леп-
си ја). 

11. СТЕ РЕ О ТАК СИ ЈА (ин ди ка ци је, ме то де из во ђе ња). 
12. ИН ТЕР ВЕНТ НА НЕ У РО РА ДИ О ЛО ГИ ЈА (ин ди ка ци је, 

тех ни ка и кли нич ки ре зул та ти ин тер вент не не у ро ра ди о ло ги је)
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА И БРОЈ ПРЕ ГЛЕ ДА
Пред ви ђе на је на ста ва у фор ми се ми на ра и пре да ва ња (те о-

риј ски део), прак тич на на ста ва и по ста вља ња ди јаг но стич ких про-
бле ма уз са мо стал но уче ство ва ње кан ди да та (прак тич ни део). 

I) Те о риј ски део

1. Ана то ми ја, укљу чу ју ћи и раз вој ну ана то ми ју, цен трал ног 
и пе ри фер ног нер вног си сте ма, чул них ор га на, гла ве и вра та као и 
кич ме и кич ме не мо жди не

2. Ра ди о ло шко-па то ло шка ко ре ла ци ја обо ље ња и ва ри је те та 
ЦНС-а, укљу чу ју ћи кич му и кра ни јум и по ре ме ћа ја оф тал мо ло-
шке и ОРЛ ре ги је

3. Фи зич ки и тех нич ки прин ци пи ЦТ и МР ди јаг но сти ке, ан-
ги о гра фи ја, УЗ ди јаг но сти ке и кла сич не ра ди о грф ске тех ни ке и 
ми је ло гра фи је

4. МР спек тро ско пи ја и функ ци о нал ни ими џинг
5. Кли нич ка при ме на не у ро ра ди о ло ги је



6. Ин ди ка ци је, тех ни ка и кли нич ки ре зул та ти ин тер вент-
не не у рор ди о ло ги је. Сви суб спе ци ја ли зан ти тре ба ло би да има ју 
основ на зна ња о ин тер вент ним про це ду ра ма та ко да има ју пу на 
зна ња о ин ди ка ци ја ма, тех нич ким про бле ми ма, кон тра ин дик ци ја-
ма и ри зи ци ма за хва та. Спе ци ја ли сти ко ји се опре де ле за ин тер-
вент ну не у ро ра ди о ло ги ју ће има ти екс тен зив ни ју обу ку (мо ра ће 
да про ве ду на еду ка ци ји ви ше од 1 го ди не ко ли ко је пред ви ђе но 
ужом спе ци ја ли за ци јом). Нео п ход но је да се спе ци ја ли зан ти об у че 
тех ни ка ма се да ци је и анал ге зи је ко је су по треб не за ин тер вент не 
про це ду ре. 

7. Фар ма ко ло ги ја кон траст них сред ста ва.
8. Без бед ност и за шти та па ци јен та у не у ро ра ди о ло ги ји.

II) Прак тич ни део

1. Ра ди о гра фи ја (пре гле ди при мар не здрав стве не за шти те; 
тра у ма ло ба ње, ли ца и кич ме ног сту ба; пе ди ја триј ска ис пи тив на ја 
укљу чу ју ћи и зло ста вља ње де це)

2. Ул тра звуч на ди јаг но сти ка (укљу чу ју ћи и Dop pler)  – 150
3. Ми је ло гра фи ја  – 50 (аси сти ра, а 15 сам из во ди) 
4. Це ре брал на ан ги о гра фи ја  – 100
5. Спи нал на ан ги о гра фи ја  – 25
6. ЦТ мо зга  – 500
7. ЦТ ми је ло гра фи ја  – 50
8. МР мо зга  – 150
9. МР кич ме  – 100
9. МРС/ функ ци о нал ни ими џинг  – 25
10. СПЕЦТ и ПЕТ ими џинг  – 25
11. Сте ре о так си ја  – 25
12. Ин тер вент на не у ро ра ди о ло ги ја (ем бо ли за ци ја ане у ри зми 

и АVМ, ем бо ли за ци ја спи нал них АVМ, вер те бро пла сти ка, ем бо-
ли за ци ја хи пер ва ску ла ри зо ва них ту мо ра)  – 40 (аси сти ра у свим, а 
10 сам из во ди). 

50. Ин тер вент на ра ди о ло ги ја 
(12 ме се ци)

Ин тер вент на ра ди о ло ги ја укљу чу је све сли ком во ђе не про це-
ду ре. Ове про це ду ре има ју ва жну уло гу у кли нич ком ис пи ти ва њу. 
По ред то га што су ин ва зив не, ове про це ду ре за ме њу ју хи рур ги ју и 
има ју ма њу сто пу ком пли ка ци ја. 

Пе ри од тре нин га тре ба ло би да бу де 1 го ди на (11 ме се ца тре-
нин га и 1 ме сец го ди шњег од мо ра и спре ма ња ис пи та) уз нео п ход-
ну су пер ви зи ју и са оба вље ним до вољ ним бро јем про це ду ра као 
пр ви опе ра тер.

Нео п ход но је зна ње о тех ни ка ма се да ци је и анал ге зи је, па-
то ло шкој и кли нич кој осно ви спе ци јал но сти ко јом се ба ве ле ка ри 
на обу ци. Они мо ра ју уче ство ва ти у кли нич ко-ра ди о ло шким кон-
фрон та ци ја ма. Нео п ход но је да се је дан део про ве де у ам бу лант-
но по ли кли нич кој слу жби. У то ку пе ри о да обу ке нео п ход но је да 
про ве ду вре ме око 2 ме се ца кли нич ког тре нин га у оде ље њу ва ску-
лар не хи рур ги је, ин тер не ме ди ци не или дру ге уже спе ци јал но сти 
хи рур ги је или ин тер не ко ја је у ве зи са обла сти ин тер вент не ра ди-
о ло ги је.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ин тер вент не ра ди о ло ги је (ва ску лар-
на и не ва ску лар на ин тер вент на ра ди о ло ги ја) на ме ње на је спе ци ја-
ли сти ма ра ди о ло ги је ко ји ће ин ва зив не и ин тер вент не про це ду ре 
из во ди ти у са рад њи са хи рур зи ма, ра зних ужих спе ци јал но сти. 
Ме сто ра да ових ужих спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је су Кли нич ки 
цен три, Кли нич ко бол нич ки цен три и Ре ги о нал не бол ни це. Кли-
нич ка по за ди на је нео п ход на као основ за из во ђе ње ин тер вент них 
про це ду ра. Ова кви цен три тре ба да има ју вр хун ску ра ди о ло шку 
опре му, мо ни то ринг, при ступ ане сте тич кој опре ми као и мо гућ-
ност аде кват не на бав ке по тро шног ма те ри ја ла, нео п ход ног за из-
во ђе ње ин тер вент них ра ди о ло шких про це ду ра. 

Ста жи ра ње је по де ље но у три де ла. Пр ви део пред ста вља 
ста жи ра ње ко је се про во ди на кли нич ким оде ље њи ма и тра је два 
И по ме се ца. Дру ги део је ста жи ра ње на оде ље њи ма из ра ди о ло ги-
је на ко ји ма се из во де ин тра ва ску лар не ра ди о ло шке ин тер вен ци је. 
Овај део ста жи ра ња тра је че ти ри И по ме се ца Тре ћи део пред ста-
вља ста жи ра ње на ра ди о ло шким оде ље њи ма где се про во де не ва-
ску лар не ин тер вент не ра ди о ло шке про це ду ре. Овај део ста жа тра-
је че ти ри ме се ца.

У то ку тре нин га (ста жи ра ња) пред ви ђе ни су ко ло кви ју ми ко-
ји се по ла жу код од ре ђе них мен то ра и то прак тич но. 

Ко ло кви ју ми су:
1. Не ин ва зив не ди јаг но стич ке ва ску лар не про це ду ре
2. Ди јаг но стич ка ан ги о гра фи ја
3. Ар те риј ске ин тер вент не про це ду ре
4. Вен ске ин тер вент не про це ду ре
5. ТИПС, ТА ЦЕ, Екс трак ци ја ин тра ва ску лар них стра них те ла
6. Пер ку та не би оп си је
7. Пер ку та не дре на же ко лек ци ја
8. Пер ку та не уро ра ди о ло шке ин тер вент не про це ду ре
9. Пер ку та не хе па то би ли јар не ин тер вент не про це ду ре
10. Ин тер вент на ра ди о ло ги ја ГИ Та

I. УВОД – СТА ЖИ РА ЊЕ НА КЛИ НИЧ КИМ ОДЕ ЉЕ ЊИ МА 
Тра ја ње 2,5 ме се ци

То ком овог вре ме на кан ди дат бо ра ви по по ла ме се ца на оде-
ље њи ма из то ра кал не, аб до ми нал не и ва ску лар не хи рур ги је, оде-
ље њу уро ло ги је, те оде ље њу он ко ло ги је. Оба ве зно при су ству је 
струч ним ску по ви ма (кон зи ли ју ми ма) на ко ји ма се до но се ин ди ка-
ци је за по је ди не те ра пиј ске за хва те. Бо ра ви у опе ра ци о ним са ла ма 
ка ко би се што бо ље упо знао с хи рур шким ме то да ма ко је за јед-
но с ме то да ма ин тер вент не ра ди о ло ги је пред ста вља ју ме то де те-
ра пиј ског из бо ра. Упо зна је се с не ра ди о ло шким ди јаг но стич ким 
ме то да ма ко је су од ко ри сти код до но ше ња ин ди ка ци ја за по ступ ке 
ин тер вент не ра ди о ло ги је.

II. ВА СКУ ЛАР НА ИН ТЕР ВЕНТ НА РА ДИ О ЛО ГИ ЈА 
Тра ја ње 4,5 ме се ци

1. Не ин ва зив не ди јаг но стич ке ва ску лар не про це ду ре (0,5 ме сец)
1.1. Dop pler ул тра со но гра фи ја 
Раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ја: 
 – ду плекс со но гра фи ја ар те риј ског и вен ског сли ва,
 – нор ма лан и из ме њен Dop pler та лас,
 – нај че шћа ис пи ти ва ња, као што је Dop pler ка ро тид них, хе-

па тич них, ре нал них ар те ри ја и ду плекс ис пи ти ва ње вен ског сли ва 
до њих екс тре ми те та.

1.2. ЦТ ан ги о гра фи ја 
Тре нинг би тре ба ло да омо гу ћи раз у ме ва ње:
 – ба зне фи зи ке јед но слајс ног и мул ти сек тор ског ЦТА,
 – ЦТА про то ко ле ко ји укљу чу ју ћи кон траст на сред ства и ре-

кон ср тук тив не тех ни ке,
 – ра ди ја ци о не до зе за ЦТА и ме то де за њи хо во сма њи ва ње,
 – пред но сти и не до стат ке ЦТА у од но су на дру ге ди јаг но-

стич ке тех ни ке
1.3 МР ан ги о гра фи ја (МРА) 
Ле ка ри ко ји се об у ча ва ју мо ра ју би ти фа ми ли јар ни са:
 – МР фи зи ком и МРА тех ни ка ма,
 – пред но сти ма и не до ста ци ма раз ли чи тих кон траст них сред-

ста ва ко ји се ко ри сте за МРА,
 – пред но сти и не до ста ци МРА у од но су на дру ге ди јаг но-

стич ке тех ни ке.
2. Ди јаг но стич ка ан ги о гра фи ја (је дан ме сец)
2.1. Ба зич на обу ка 
Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти фа ми ли јар ни са:
 – ба зном хе ми јом раз ли чи тих јод них кон траст них ма те ри ја ла 

и њи хо вим пред но сти ма и не до ста ци ма код ан ги о гра фи ја,
 – ме ха ни зми ма ко ји ма се сма њу је не фро ток сич ност у ви со-

ко ри зич них па ци је на та као што су они са ди ја бе те сом или оште-
ће њем бу бре га,

 – кор ти ко сте ро ид ном про фи лак сом, те ра пи јом алер гиј ских 
ком пли ка ци ја на јод не ко тра сте.

2.2. Тех ни ке ар те риј ске и вен ске пунк ци је
У то ку обу ке по треб но је сте ћи зна ње о: 
 – стан дард ној ана то ми ји пре по не укљу чу ју ћи по зи ци ју ин-

гви нал ног ли га мен та и фе мо рал ног нер ва, ар те ри је и ве не, 
 – Сел дин гер тех ни ци ар те риј ске и вен ске пунк ци је,
 – ме ха ни зму за уво ђе ње жи ча них во ди ча, увод ни ка и по ста-

вља ње ка те те ра,
 – ме ха ни зму хе мо ста зе на ме сту пунк ци је укљу чу ју ћи ма ну-

ел ну ком пре си ју и нај че шће ала те за фе мо рал ну хе мо ста зу,
 – ал тер на тив ним ар те риј ским при сту пи ма као што су ак си-

лар на, бра хи јал на, ра ди јал на ар те ри ја као и тран слум бал ни при-
ступ.



 – ин ди ка ци ја ма за упо тре бу ка те те ра вен ским при сту пом 
(Хиц ман ка те тер, ди ја ли зни ка те те ри и пор то ви)

 – тех ни ка ма вен ског при сту па пре ко ју гу лар не и под кључ не 
ве не

 – мо гу ћим ком пли ка ци ја ма
2.3. Ди јаг но стич ка ан ги о гра фи ја 
Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти фа ми ли јар ни са:
 – во ди чи ма, увод ни ци ма и ка те те ри ма ко ји се ко ри сте за нај-

че шће ди јаг но стич ке про це ду ре, 
 – тех ни ка ма ди ги тал не суб трак ци о не ан ги о гра фи је (ДСА) и 

ро ад мап пинг тех ни ком,
 – стан дард ном ар те риј ском и вен ском ана то ми јом и ана том-

ским ва ри ја ци ја ма,
 – пе ри фер ном ва ску лар ном ан ги о гра фи јом, ме зен те рич ном и 

ре нал ном ан ги о гра фи јом, аб до ми нал ном, то ра кал ном аор то гра фи-
јом, ан ги о гра фи јом ка ро тид них, вер те брал них и под кључ них ар-
те ри ја,

 – ди јаг но сти ком ате ро скле рот ске бо ле сти, ва ску ли ти сом, 
ане у ри змат ском бо ле сти, 

 – тром бо зом, ем бо ли јом и дру гом ва ску лар ном па то ло ги јом,
 – про цен том ком пли ка ци ја за нај че шће ди јаг но стич ке про це-

ду ре,
 – ре жи ми ма пост про це ду рал не не ге за стан дард не ва ску лар-

не ди јаг но стич ке про це ду ре. 
3. Ва ску лар не ин тер вен ци је (2,5 ме се ци)
Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти фа ми ли јар ни са нај че шћим 

ва ску лар ним ин тер вент ним про це ду ра ма као што су пер ку та на 
тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка и по ста вља ње ва ску лар не про те-
зе  – стен та.

3.1 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка (ПТА) и ен до-
ва ску лар на им план та ци ја ме тал них про те за  – стен то ва (1,5 ме се ци)

Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти упо зна ти са:
 – ме ха ни зми ма и тех ни ка ма ПТА
 – ин ди ка ци ја ма за ПТА и стент
 – ба зним ме ха ни зми ма за осло ба ђа ње стен та и ма те ри ја ли ма 

ко ји се ко ри сте за кон струк ци ју стен та
 – вр ста ма про те за  – стен то ва
 – ком пли ка ци ја ма и ре зул та ти ма ПТА и стен ти ра ња у раз ли-

чи тим ана том ским ре ги ја ма
 – ле ко ви ма ко ји се ко ри сте то ком ПТА и стен ти ра ња
 – сту ди ја ма ин тра ар те риј ског при ти ска  – мо ни то рин гу
Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти би ти об у че ни за из во ђе ње: 
 – пе ри фер них ПТА са стен том (дис тал на аб до ми нал на аор та, 

или јач не и фе мо рал не ар те ри је, фе мо ро по пли те ал ни и кру рал ни 
ар те риј ски сег мент)

 – ПТА са стен том сплан хнич ких крв них су до ва (це ли јач ни 
трун кус, ме зен те рич не ар те ри је) 

 – ре нал них ПТА са стен том 
 – ПТА са стен том су пра а орт них ар те риј ских гра на (ка ро тид-

не, вер те брал не и под кључ не ар те ри је) 
 – ин тер вен ци ја на вен ским крв ним су до ви ма
 – им план та ци је по кри ве них стен то ва код ане у ри змат ске бо-

ле сти аор те и пе ри фер них крв них су до ва, као и код ди сек ци ја 
 – тех ни ка ма за тва ра ња пунк ци о ног ме ста
 – пост про це ду рал ној не зи 
3.3 Тром бек то ми ја и тром бо ли за (0,5 ме се ци)
По треб ни је да ле ка ри на обу ци се упо зна ју са:
 – пер ку та на аспи ра циј ска и ме ха нич ка тром бо ем бо лек то ми ја 
 – па то фи зи о ло ги јом тром бо зе и фи бри но ли зе
 – хе мо стат ским ме ха ни зми ма и фи бри но ли тич ким аген си ма
 – ин ди ка ци ја ма и кон тра ин ди ка ци ја ма за ло кал ну при мје ну 

фи бри но ли ти ка
 – ла бо ра то риј ским пра ће њем учин ка фи бри но ли ти ка
 – ком пли ка ци ја ма фи бри но ли тич ке те ра пи је
 – ло кал ном фи бри но ли зом у од ре ђе ним ар те риј ским ре ги ја ма
 – фи бри но ли зом код оклу зи је ве на
 – фи бри но ли зом код пул мо нал не ем бо ли је
3.4 Фил те ри до ње шу пље ве не (0,5 ме се ци)
Ле ка ри на обу ци мо ра ју би ти упо зна ти са: 
 – ин ди ка ци јом за пла сман ве на ка ва фил те ра
 – раз ли чи тим ти по ви ма ВКИ фил те ра
 – про цен том успе ха и ком пли ка ци ја
 – пост про це ду рал ном не гом

4. TIPS, ТА ЦЕ, ЕКС ТРАК ЦИ ЈА ИН ТРА ВА СКУ ЛАР НИХ 
СТРА НИХ ТЕ ЛА (0,5 ме се ци)

4.1. Тран сју гу лар ни ин тра хе па тич ни пор то си стем ски шант 
(TIPS) 

 – ра ди о ло шка ди јаг но сти ка пор тал не хи пер тен зи је
 – ин ди ка ци је за ТИПС
 – тех ни ке и ком пли ка ци је ТИПС-а. 
4.2 Транскaте терска ем бо ли за ци ја, хе мо ем бо ли за ци ја и упо-

тре ба ва зо ак тив них суп стан ци 
 – трет ман ар те рио-вен ских мал фор ма ци ја
 – трет ман кр ва ре ња
 – пре по зна ва ње ком пли ка ци ја то ком про це ду ра и њи хо во 

збри ња ва ње
4.3 Од стра ње ње ин тра ва ску лар них стра них те ла 
Ле ка ри на обу ци мо ра ју овла да ти тех ни ком од стра ње ња ин-

тра ва ску лар них стра них те ла и би ти упо зна ти са: 
 – про бле ми ма и мо гу ћим не у спе хом код од стра ње ња стра ног 

те ла
 – ком пли ка ци ја ма код од стра ње ња стра ног те ла

Прак тич ни део

Нео п хо дан број про це ду ра ко ји се мо ра оба ви ти то ком тре-
нин га из обла сти ва ску лар не ра ди о ло ги је:

Ди јаг но стич ке про це ду ре 

Аор то гра фи је 50
Се лек тив не ан ги о гра фи је 25
Dop pler ул тра звук и/или ду плекс ул тра звук 25
МСЦТ ан ги о гра фи је 25
МСЦТ ди јаг но сти ка обо ље ња ср ца 25
МРИ ан ги о гра фи је 25
МРИ обо ље ња ср ца 25
Фле бо гра фи ја 15

Ин тер вент не про це ду ре

ПТА и стент пе ри фер них ар те ри ја 25
ПТА и стент ре нал них ар те ри ја (ПТРА) 10
ПТА и стент ком плек сне про це ду ре (аор та, ка ро тид не ар те ри је ) 5
Аспи ра ци о на и ме ха нич ка тром бек то ми ја 5
Фи бри но ли за 10
Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја 10
Тех ни ке ин тра ва ску лар не хе мо те ра пи је 5
Пер ку та не ин тер вен ци је на вен ском си сте му 10
Ве на ка ва фил те ри 3
Тран схе па тич ни ин трав  пор то си стем ски шант TIPS 2
Од стра ње ње ин тра ва ску лар них стра них те ла 5

III. НЕ ВА СКУ ЛАР НА РА ДИ О ЛО ГИ ЈА 
Тра ја ње 4 ме се ци

1. ПЕР КУ ТА НЕ БИ ОП СИ ЈЕ (0,5 ме сец)
1.1. Во ђе на ра ди о скоп ски
1.2. Во ђе на ул тра зву ком
1.3. Во ђе на ЦТ ом
1.4. Во ђе на МР ом 
1.5. Пер ку та на би оп си ја у то рак су (5)
1.6. Пер ку та на би оп си ја у аб до ме ну и кар ли ци (10)
2. ПЕР КУ ТА НА ДРЕ НА ЖА ТЕЧ НИХ КО ЛЕК ЦИ ЈА (1, ме сец)
2.1. Во ђе на ра ди о скоп ски
2.2. Во ђе на ул тра зву ком
2.3. Во ђе на ЦТ ом
2.4. Во ђе на МР ом
2.5. Пер ку та на дре на жа у то рак су (5)
2.6. Пер ку та на дре на жа у аб до ме ну и кар ли ци (15)
3. ПЕР КУ ТА НЕ УРО РА ДИ О ЛО ШКЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ (1 

ме сец
3.1. Пер ку та на не фро сто ма (15)
3.2. Ан те ро град но по ста вља ње уре те рал не про те зе (ка те тер-

ске и ме тал не) (5)



3.3. Пер ку та на тран слу ми нал на ди ла та ци ја сте но за уре те ра и 
уре тре (10)

3.4. Пер ку та на скле ро за ци ја ци сте бу бре га (3)
3.5. Пер ку та но ва ђе ње кон кре ме на та ка нал ног си сте ма бу-

бре га (3)
3.6. Ре тро град на тран су ре те рал на ди ла та ци ја про ста те ба-

лон ским ка те те ром (3)
4. ПЕР КУ ТА НЕ ХЕ ПА ТО БИ ЛИ ЈАР НЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ (1 

ме сец)
4.1. Пер ку та на тран схе па тич на хо лан ги о гра фи ја (PTC) (8)
 – Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за PTC
 – Тех ни ка PTC-а
 – во ђе на ра ди о скоп ски
 – во ђе на ул тра зву ком
 – Ком пли ка ци је код PTC-а
4.2. Пер ку та на дре на жа жуч них во до ва (8)
 – Ма те ри јал за пер ку та ну дре на жу жуч них во до ва
 – Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за пер ку та ну дре на жу 

жуч них во до ва
 – Тех ни ка пер ку та не дре на же жуч них во до ва
 – спо ља шња дре на жа
 – спо ља шњо-уну тра ша ња дре на жа
 – уну тра шња дре на жа
 – пла стич на про те за
 – ме тал на про те за
 – Ком пли ка ци је пер ку та не дре на же жуч них пу те ва
4.3. Пер ку та но ле че ње би ли јар них стрик ту ра (5)
 – Ма те ри јал за ди ла та ци ју би ли јар них стрик ту ра
 – Тех ни ка ди ла та ци је би ли јар них стрик ту ра
 – Ком пли ка ци је ди ла та ци је би ли јар них стрик ту ра
4.4. Пер ку та но од стра њи ва ње жуч них рест кал ку лу са кроз ка-

нал „Т” дре на (3)
 – Ма те ри јал за екс трак ци ју рест кал ку ло зе
 – Тех ни ка екс трак ци је
 – Узро ци не у спе ха екс трак ци је
 – Ком пли ка ци је екс трак ци је рест кал ку ло зе
4.5. Пер ку та на скле ро за ци ја сим плекс ци ста је тре (5)
 – Тех ни ка при сту па ци сти је тре
 – Ул тра звук
 – Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја
 – МРИ
 – Скле ро зи ра ју ћи аген си
 – Ком пли ка ци је скле ро за ци је ци сте је тре
4.6. Пер ку та но ле че ње ехи но ко ку сних ци ста је тре. (5)
 – Тех ни ка при сту па ци сти
 – Тех ни ка скле ро за ци је ехи но ко ку сне ци сте је тре
 – Скле ро зи ра ју ћа сред ства
 – Ком пли ка ци је скле ро за ци је ехи но ко ку сних ци ста је тре
4.7. Пер ку та на ли за ор ган ских кон кре ме на та жуч не ке се (3)
 – Ин ди ка ци је за пер ку та ну ли зу кон кре ме на та жуч не ке се
 – Тех ни ка при сту па жуч ној ке си
 – Аген си за ли зу кон кре ме на та
 – Ком пли ка ци је пер ку та не ли зе кон кре ме на та жуч не ке се
5. ИН ТЕР ВЕНТ НА РА ДИ О ЛО ГИ ЈА У ТЕ РА ПИ ЈИ И 

СТРИК ТУ РА ГА СТРО ИН ТЕ СТИ НАЛ НОГ ТРАК ТА (1 ме сец)
5.1. Ди ла та ци ја стрик ту ра јед ња ка (10)
 – Тех ни ка при сту па стрик ту ри јед ња ка
 – Ме ха ни зам ди ла та ци је
 – Ди ла та ци ја ба лон ским ка те те ром
 – Ди ла та ци ја пла стич ном или ме тал ном про те зом
 – Ком пли ка ци је ди ла та ци је стрик ту ре јед ња ка
5.2. Ди ла та ци ја стрик ту ра пи ло ру са (3)
 – Ин ди ка ци је за ди ла та ци ју стрик ту ре пи ло ру са
 – Тех ни ка при сту па стрик ту ри пи ло ру са
 – Ди ла та ци ја ба лон ским ка те те ром
 – Ди ла та ци ја пла стич ном или ме тал ном про те зом
 – Ком пли ка ци је код ди ла та ци је стрик ту ре пи ло ру са
5.3. Ди ла та ци ја стрик ту ра на ана сто мо зи (5)
 – Ин ди ка ци је за ди ла та ци ју стрик ту ра на ана сто мо зи
 – Тех ни ка при сту па стрик ту ри
 – Ди ла та ци ја ба лон ским ка те те ром
 – Ди ла та ци ја пла стич ном или ме тал ном про те зом
 – Ком пли ка ци је ди ла та ци је стрик ту ре на ана сто мо зи

5.4. Ди ла та ци ја стрик ту ра ду о де ну ма (3)
 – Ин ди ка ци је за ди ла та ци ју стрик ту ра ду о де ну ма
 – Тех ни ка при сту па стрик ту ри
 – Ди ла та ци ја ба лон ским ка те те ром
 – Ди ла та ци ја пла стич ном или ме тал ном про те зом
 – Ком пли ка ци је ди ла та ци је стрик ту ра ду о де ну ма 
5.5. Ди ла та ци ја стрик ту ра ко ло на и рек ту ма (5)
 – Ин ди ка ци је за ди ла та ци ју стрик ту ра ко ло на и рек ту ма
 – Тех ни ка при сту па стрик ту ри
 – Ди ла та ци ја ба лон ским ка те те ром
 – Ди ла та ци ја пла стич ном или ме тал ном про те зом
 – Ком пли ка ци је ди ла та ци је стрик ту ре ко ло на и рек ту ма

ПРАК ТИ ЧАН ДЕО

Нео п хо дан број про це ду ра ко је мо ра кан ди дат (по ла зник) 
сам ура ди ти у то ку тре нин га, под ди рект ним над зо ром мен то ра:
1  Пер ку та не би оп си је у то рак су 5
2  Пер ку та не би оп си је у аб до ме ну и кар ли ци 10
3  Пер ку та не дре на же у то рак су 5
4  Пер ку та не дре на же у аб до ме ну и кар ли ци 15
4а  Пер ку та не дре на же псе у до ци ста пан кре а са 5
5  Пер ку та на не фро сто ма 15
6  Ан те ро град но по ста вља ње уре те рал не про те зе (ка те тер ске и ме тал не) 5
7  Пер ку та на тран слу ми нал на ди ла та ци ја сте но за уре те ра и уре тре 10
8  Пер ку та на скле ро за ци ја ци сте бу бре га 3
9  Пер ку та но ва ђе ње кон кре ме на та ка нал ног си сте ма бу бре га 3
10  Ре тро град на тран су ре те рал на ди ла та ци ја про ста те ба лон ским ка те те ром 3
11  Пер ку та на тран схе па тич на хо лан ги о гра фи ја (РТС 10
12  Пер ку та на дре на жа жуч них во до ва 8
13  Пер ку та но ле че ње би ли јар них стрик ту ра 5
14  Пер ку та но од стра њи ва ње жуч них рест кал ку лу са кроз ка нал “Т” дре на 3
15  Пер ку та на скле ро за ци ја сим плекс ци ста је тре 5
16  Пер ку та но ле че ње ехи но ко ку сних ци ста је тре 5
17  Пер ку та на ли за ор ган ских кон кре ме на та жуч не ке се 3
18  Ди ла та ци ја стрик ту ра јед ња ка 10
19  Ди ла та ци ја стрик ту ра пи ло ру са 3
20  Ди ла та ци ја стрик ту ра на ана сто мо зи 5
21  Ди ла та ци ја стрик ту ра ду о де ну ма 3
22  Ди ла та ци ја стрик ту ра ко ло на и рек ту ма 5

51. Ди ге стив на ра ди о ло ги ја 
(12 ме се ци)

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ди ге стив не ра ди о ло ги је (га стро ин-
те сти нал на и аб до ми нал на ра ди о ло ги ја) пред ста вља на ста вак и 
про ду бљи ва ње зна ња сте че них у то ку основ не спе ци ја ли за ци је из 
ра ди о ло ги је. На ме ње на је оним спе ци ја ли сти ма ра ди о ло ги је ко-
ји нај ве ћи део свог рад ног вре ме на про во де у бли ској са рад њи са 
га стро ен те ро ло зи ма и аб до ми нал ним хи рур зи ма. Иде ал но ме сто 
ра да ових ужих спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је су Кли нич ки цен три, 
Кли нич ко бол нич ки цен три и Ре ги о нал не бол ни це у ко ји ма по сто-
ји ве ли ка кон цен тра ци ја га стро ен те ро ло шких па ци је на та, ве ли ка 
оде ље ња аб до ми нал не хи рур ги је, раз ви је на он ко ло ги ја и ди јаг но-
стич ка и ин тер вент на ра ди о ло ги ја. Ова кви цен три тре ба да има ју 
вр хун ску ра ди о ло шку опре му на ко јој се мо же спро во ди ти state of
the art га стро ин те сти нал на и аб до ми нал на ра ди о ло ги ја и од го ва-
ра ју ћи струч ни ка дар ко ји у скла ду са за кон ским усло ви ма мо же 
да оба вља мен тор ске то јест еду ка тив не по сло ве.

Ужа спе ци ја ли за ци ја из ди ге стив не ра ди о ло ги је тра је јед ну 
го ди ну и од ви ја се у две фа зе. Пр ва фа за је од ре ђе на кли нич ким 
аспек том и об у хва та упо зна ва ње кан ди да та с те мељ ним кли нич-
ким по став ка ма ди ге стив них бо ле сти (га стро ен те ро ло шким и хе-
па то би ло пан кре а сним), ди ге стив ном па то а на то ми јом и хи сто па-
то ло ги јом те ди ге стив ном хи рур ги јом. Ову фа зу у тра ја њу од 1,5 
ме сец кан ди дат про во ди у од го ва ра ју ћим кли нич ким оде ље њи ма 
и уста но ва ма. Дру га фа за уже спе ци ја ли за ци је од ре ђе на је бо рав-
ком и ра дом кан ди да та у ренд ген оде ље њи ма уста но ва тер ци јер-
ног ти па ко је су ви со ко спе ци ја ли зо ва не за ди јаг но сти ко ва ње и 
ле че ње бо ле сти ди ге стив ног трак та. Ова фа за укљу чу је по ха ђа ње 
те о риј ске на ста ве, прак ти чан рад, по ла га ње ко ло кви ју ма и за вр-
шног ис пи та.



Циљ уже спе ци ја ли за ци је је при пре ма спе ци ја ли сте ра ди о ло-
га за рад но ме сто на ко ме ће би ти по све ћен ра ди о ло шкој ди јаг но-
сти ци и ле че њу бо ле сти ди ге стив ног си сте ма у од ра слих и де це. 

А. ПР ВИ ДЕО – КЛИ НИЧ КИ ДЕО (тра ја ње 3 ме се ца  
тј. 12 сед ми ца)

ПЛАН И ПРО ГРАМ

1. БО РА ВАК НА ОДЕ ЉЕ ЊУ ЗА ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈУ 
три сед ми це

 – При су ство ва ње узи ма њу анам не зе и ста ту са, кли нич кој ви-
зи ти, струч ним са стан ци ма

 – Упо зна ва ње са основ ним ди ге стив ним ме то да ма пре гле да 
(ла бо ра то ри ја, ул тра звук, ен до ско пи ја

 – Упо зна ва ње са основ ним ди ге стив ним симп то ми ма и зна-
ци ма

 – Упо зна ва ње са ур гент ним ди ге стив ним ста њи ма
 – При су ство ва ње пре да ва њи ма
2. БО РА ВАК НА ОДЕ ЉЕ ЊУ ЗА ХЕ ПА ТО БИ ЛИ О ПАН КРЕ-

А ТО ЛО ГИ ЈУ  – 3 сед ми це
 – При су ство ва ње узи ма њу анам не зе и ста ту са, кли нич кој ви-

зи ти, струч ним са стан ци ма
 – Упо зна ва ње са основ ним ди ге стив ним ме то да ма пре гле да 

(ла бо ра то ри ја, ул тра звук, ен до ско пи ја
 – Упо зна ва ње са основ ним ди ге стив ним симп то ми ма и зна-

ци ма
 – Упо зна ва ње са ур гент ним ди ге стив ним ста њи ма
3. БО РА ВАК НА ДИ ГЕ СТИВ НОЈ ХИ РУР ГИ ЈИ три сед ми це
 – При су ство ва ње са стан ци ма, ви зи та ма и опе ра ци ја ма по 1 

сед ми цу на оде ље њи ма за езо фа го га стрич ну хи рур ги ју, хе па то би-
ли о пан кре а тиц ну и ко ло рек тал ну хи рур ги ју

4. БО РА ВАК НА ОДЕ ЉЕ ЊУ ЗА ДИ ГЕ СТИВ НУ ПА ТО ХИ-
СТРО ЛО ГИ ЈУ три сед ми це

 – Упо зна ва ње са по ступ ци ма узи ма ња пре па ра та за па то а на-
том ску и хи сто па то ло шку ана ли зу

 – При су ство са стан ци ма и пре да ва њи ма

Б. РА ДИ О ЛО ШКИ ДЕО (тра ја ње 9 ме се ци)

Овај део се са сто ји од те о риј ске на ста ве и прак тич не обу ке 
ко је се де ша ва ју па ра лел но. Пре под не прак ти чан рад а по под не те-
о риј ска пре да ва ња. У то ку тра ја ња овог де ла пред ви ђе ни су ко ло-
кви ју ми ко ји су оба ве зни. Са мо са по ло же ним ко ло кви ју ми ма се 
мо же по ла га ти за вр шни ис пит.

I. ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА 

У то ку тра ја ња уже спе ци ја ли за ци је по ла зни ци тре ба да стек-
ну сле де ћа те о риј ска зна ња из:

1. Ана то ми је и фи зи о ло ги је
а. Де таљ на ана то ми ја га стро ин те сти нал ног трак та, ди ја фраг-

ме, зи да аб до ме на, по да кар ли це, пе ри то не ал ног про сто ра, је тре, 
сле зи не, жуч не ке се и жуч них пу те ва, пан кре а са ко ри шће њем на-
тив ног ренд ген ског сним ка, ренд ген ске ско пи је, кон траст ног сни-
ма ња, ул тра зву ка, ЦТ и МРИ.

б. ар те риј ска ва ску ла ри за ци ја и вен ска дре на жа свих де ло ва 
га стро ин те сти нал ног трак та и ди ге стив них аб до ми нал них ор га на.

ц. ва ри ја ци је у сли ву ар те ри је и ве не ме зен те ри ке су пер и ор, 
хе па тич ких ве на и ве не пор те.

д. лим фна дре на жа ди ге стив них ор га на
е. ана том ски ва ри је те ти ди ге стив них ор га на
ф. осно ве фи зи о ло ги је ди ге стив ног трак та
2. Усна ду пља
а. функ циј ски по ре ме ћа ји је зи ка, не у ро ге не ле зи је, ту мо ри.
3. Фа ринкс
а. функ ци о нал не по ре ме ћа је гу та ња, за па ље ња, ту мо ри и по-

вре де.
б. ди вер ти ку лу ми, функ циј ски по ре ме ћа ји гу та ња, ком пре си-

је, за па ље ња, ту мо ри и по вре де.
ц. уро ђе не ано ма ли је фа ринк са
4. Јед њак
а. Пре по зна ти пер фо ра ци ју јед ња ка на на тив ном сним ку, кон-

траст ном пре гле ду, ЦТу

б. Пре по зна ти ме га е зо фа гус, ди вер ти ку лум, ком пре си ју, фи-
сту лу, хи ја ту сне хер ни је, бе ниг не сте но зе, ва рик се, за па ље ња, ту-
мо ре на кон траст ном пре гле ду и ЦТу.

ц. Од ре ди ти ТНМ ста ди јум ма лиг них ту мо ра на ЦТу и 
ПЕТЦТу 

д. Одво ји ти хи рур шки ре сек та бил не од не ре сек та бил них ту-
мо ра на ЦТу

е. На у чи ти осно ве хи рур ги је и ра ди о те ра пи је кар ци но ма јед-
ња ка, пре по зна ти њи хо ве мо гу ће ком пли ка ци је ими џинг тех ни ка ма.

5. Же лу дац и ду о де нум
а. Усво ји ти нај од го ва ра ју ћи ме тод ра ди о ло шког пре гле да код 

сум ње на пер фо ра ци ју же лу ца, у по сто пе ра тив ном то ку и кон тро-
ли ана сто мо за.

б. На у чи ти мо гућ но сти и ли ми те свих ди јаг но стич ких мо да-
ли те та у прет ход ним ста њи ма

ц. На у чи ти зна ке (на кон траст ном пре гле ду и ЦТу) бе ниг них 
и ма лиг них ту мо ра укљу чу ју ћи и ГИСТ, ин фил тра тив них по ре ме-
ћа ја као што је ли ни тис пла сти ка, ул ку сне бо ле сти, ди вер ти ку лу-
ма, вол ву лу са.

д. На у чи ти ЦТ пре глед же лу ца и ду о де ну ма би ра ју ћи нај бо-
љи про то кол у за ви сно сти од ин ди ка ци је (сум ње на од ре ђе ну бо-
лест) 

е. Од ре ди ти ТНМ ста ди јум ма лиг ног ту мо ра (цар ци но ма и 
лим фо ма) на ЦТу и ПЕТЦТу укљу чу ју ћи и мо гућ ност ре сек та бил-
но сти. 

6. Тан ко цре во
а. На у чи ти да се иза бе ре нај од го ва ра ју ћи ме тод пре гле да тан-

ког цре ва у слу ча ју сум ње на раз ли чи та ста ња: оп струк ци ја тан-
ког цре ва, за па љен ске бо ле сти, пер фо ра ци ја, ис хе ми ја, кар ци ном, 
лим фом, кар ци но ид, по сто пе ра тив но пра ће ње.

б. На у чи ти огра ни че но сти свих ме то да пре гле да у по ме ну тим 
ста њи ма.

ц. На у чи ти да се пре по зна ју у то ку па са же тан ког цре ва и ен-
те ро кли зе сле де ће про ме не на тан ком цре ву: сте но за, за де бља ње 
на бо ра слу зни це, ен до фи тич не ло ка ли зо ва не фор ма ци је, ул це ра-
ци је, зна чај не ан гу ла ци је лу ме на, ком пре си је на тан ко цре во, ди-
вер ти ку лу ми, фи сту ле

д. На у чи ти да се от кри ју сле де ће бо ле сти тан ког цре ва при-
ли ком па са же и ен те ро кли зе: кар ци ном, по лип, по ли по за, лим фом, 
кар ци но ид, ГИСТ, Кро но ва бо лест, по сти ра ди ја ци о не про ме не, 
мал ро та ци је, Ме ке лов ди вер ти ку лум, ди вер ти ку ло за, лим фо ид на 
хи пер пла зи ја тер ми нал ног иле у ма, уну тра шње хер ни је

е. На у чи ти ка ко се из во ди ЦТ пре глед тан ког цре ва укљу чу-
ју ћи и ЦТ ен те ро кли зу. На у чи ти ка ко да се от кри је: пре ла зна зо на 
то јест ме сто осп трук ци је у тан ком цре ву, ма ли ту мор тан ког цре-
ва (кар ци ном, лим фом, кар ци но ид, стро мал ни ту мор), пне у ма то за 
зи да, ва ску лар но про ши ре ње и за хва та ње, по ве ћа ње ден зи те та ме-
зен те ри јум ског ма сног тки ва, ду пли ка ци о на ци ста, мал ро та ци ја).

ф. На у чи ти да се од ре ди узрок оп струк ци је тан ког цре ва на 
ЦТу (ад хе зи ја, стран гу ла ци ја, ин ту су сцеп ци ја, вол ву лус, уну тра-
шња и спо ља шња хер ни ја), да се пре по зна ју њи хо ве ком пли ка ци је, 
да се иден ти фи ку ју кри те ри ју ми за хит ну хи рур шку ин тер вен ци ју.

г. Да се упо зна са мо гу ћом уло гом МРа у ис пи ти ва њу тан ког 
цре ва.

7. Ко лон и рек тум
а. На у чи ти да се од ре ди нај од го ва ра ју ћи ра ди о ло шки ме тод 

ис пи ти ва ња де бе лог цре ва у од но су на бо лест на ко ју се сум ња 
(оп струк ци ја, вол ву лус, ди вер ти ку ли тис, ту мор, за па љен ске бо ле-
сти, пер фо ра ци ја, по сто пе ра тив на ева лу а ци ја,

б. На у чи ти ли ми те сва ке ме то де за ис пи ти ва ње де бе лог цре ва
ц. На у чи ти да се на ири го гра фи ји пре по зна ју: ано ма ли је ро-

та ци је де бе лог цре ва, ме га ко лон, ди вер ти ку ло за и ди вер ти ку ли тис, 
ко ли ти си, фи сту ла, ту мо ри укљу чу ју ћи кар ци ном, лим фом, ГИСТ, 
кар ци но ид, по лип, по сто пе ра тив не сте но зе, ин ту су сцеп ци ја, ис хе-
ми ја ко ло на, по сти ра ди ја ци о не про ме не, пне у мо а то за ко ло на

д. На у чи ти да се на ЦТу от кри ју ано ма ли је ро та ци је ко ло на, 
пре по зна ју зна ци ди вер ти ку ло зе и ди вер ти ку ли ти са, ту мо ра, за-
па љен ских бо ле сти, ис хе ми је, по ти ра ди ја ци о не бо ле сти ко ло на, 
фи сту ле, па ра ко лиц них аб сце са, ин тра пе ри то не ал них ко лек ци ја, 
пне у ма то зе ко ло на, пне у мо пе ри то не у ма

е. Да се на у чи нор мал на ана то ми ја и да се пре по зна нор мал-
ни апен дикс и зна ци апен ди ци ти са на ЦТ у и ул тра зву ку.

ф. Да се на у че на ЦТу зна ци ло кал ног ши ре ња ко ло рек тал-
ног цар ци но ма (да се пре по зна ју уве ћа ни и па то ло шки из ме ње ни 



лим фни чво ро ви, пе ри то не ал на кар ци но ма то за, ме та ста зе у је три, 
оп струк ци ја).

г. Да се на у чи на ЦТу ТНМ кла си фи ка ци ја цар ци но ма ко ло на
х. Да се на у чи мо гу ћа уло га ПЕТЦТ у ТНМ кла си фи ка ци ји 

ко ло рек тал ног цар ци но ма
и. Да се на у че нај че шће опе ра тив не тех ни ке ко је се ко ри сте у 

ле че њу ко ло рек тал ног цар ци но ма
ј. Да се на у че ин ди ка ци је за вир ту ал ну ЦТ и МР ко ло но ско-

пи ју
к. Да се на у че зна ци за раз ли ко ва ње ре ку рент ног ту мо ра на-

кон опе ра ци је и по сто пе ра тив не фи бро зе на ири го гра фи ји и ЦТу и 
да се на у чи мо гу ћа уло га ПЕТЦТ у то ме

л. Да се на у че зна ци на МРИ у: пел ви сне и анал не фи сту ле и 
аб сце са, анал ног цар ци но ма, Кро но ве бо ле сти анал ног ка на ла и 
ње не ком пли ка ци је

8. Пе ри то не ум и зид
а. Да се на у че зна ци раз ли чи тих ти по ва хер ни ја тр бу шног 

зи да на ЦТу (ин гви нал не, ум би ли кал не, па ра сто мал не, по сто пе ра-
тив не)

б. Да се пре по зна ту мор ме зен те ри ју ма и да се од ре ди ње го ва 
ло ка ли за ци ја на ЦТу

ц. Да се пре по зна ме зен те ри јал на ци ста на ЦТу
д. Да се пре по зна ме зен те ри јал ни па ни ку ли тис и скле ро зи ра-

ју ћи ме зен те ри тис на ЦТ у
е. Да се пре по зна ју ка ра ке три сти ке нор мал ног пе ри то не у ма 

на ул тра зву ку и ЦТу.
ф. Да се пре по зна ју сле де ће пе ри то не ал не бо ле сти на ЦТу: 

кар ци но ма то за, ТБЦ, лим фом
г. Да се пре по зна сло бо дан и ло ку ли ра ни асци тес на ул тра-

зву ку и ЦТу
9. Крв ни су до ви
а. Да се пре по зна ин фаркт тан ког цре ва на ЦТу
б. Да се на у чи да ура ди и ин тер пре ти ра ан ги о гра фи ја ме зен-

те ри јал них крв них су до ва и да се уме да иден ти фи ку је сте но за 
гор ње ме зен те рич не ар те ри је 

10. Је тра
а. да се на у чи од ре ђи ва ње сег ме на та је тре и при па да ње од ре-

ђе них про ме на у је три сег мен ти ма (пре ма ва ску лар ној ана то ми ји 
је тре, хе па тич на ар те ри ја и ве на, ве на ка ва ин фе ри ор)

б. да се на у че ти пич ни ул тра звуч ни, ЦТ и МР зна ци би ли јар-
них ци ста

ц. да се на у че зна ци ехи но ко ку сних ци ста
д. да се на у че зна ци за ди фе рен ци јал ну ди јаг но сти ку амеб-

них од пи о ге них аб сце са је тре (из глед, ток, ле че ње, ин ди ка ци је за 
дре на жу)

е. да се на у че нај че шће хи рур шке про це ду ре у хи рур ги ји је тре
ф. да се на у че зна ци хе ман ги о ма на ул тра зву ку, ЦТ И МРИ, 

укљу чу ју ћи и ти пич не слу ча је ве ги гант ских хе ман ги о ма, да се на-
у че ин ди ка ци је за ЦТ и МРИ на кон ул тра звуч ног пре гле да

г. да се на у че зна ци фо кал не но ду лар не хиперплaзије и аде-
но ма на ул тра зву ку, укљу чу ју ћи и Dop pler ул тра звук, кон траст ни 
ул тра звук, ЦТ и МРИ

х. да се на у че зна ци ма сне је тре, укљу чу ју ћи и хо мо ге ну и хе-
те ро ге ну, на ул тра зву ку, ЦТ и МРИ (укљу чу ју ћи in and out of phase
imaging и fat suppression images)

и. да се на у че зна ци на ку пља ња гво жђа у је три, узро ци и 
кван ти фи ка ци ја на МР

ј. да се на у чи кли ни ка и па то ло ги ја хе па то це лу лар ног кар-
ци но ма, глав не тех ни ке и ин ди ка ци је за ле че ње (хи рур шке ре сек-
ци је, хе мо те ра пи ја, хе мо ем бо ли за ци ја, пер ку та на абла ци ја, тран-
сплан та ци ја је тре)

к. да се на у че зна ци хе па то це лу лар ног кар ци но ма на ул тра-
зву ку, укљу чу ју ћи Doppler и кон траст ни ул тра звук, ЦТ И МР

л. да се на у че зна ци ме та ста за у је три на ул тра зву ку, укљу чу-
ју ћи и Dop pler, ЦТ и МР

љ. да се на у че зна ци нај че шћих про ме на је тре у ци ро зи, ло-
бар на атро фи ја и хи пер тро фи ја, ре ге не ра тив ни но ду си, фи бро за. 
На у чи ти глав не узро ке ци ро зе је тре

11. Би ли јар ни пу те ви
а. да се на у че има гинг ме то де ди јаг но сти ко ва ња ка ме ња у 

жуч ној ке си жуч ним пу те ви ма
б. да се на у че зна ци акут ног хо ле ци сти ти са, укљу чу ју ћи и 

ем фи зе ма то зни хо ле ци сти тис) на ул тра зву ку, укљу чу ју ћи и Dop-
pler, ЦТ И МР

ц. да се на у че узро ци за де бља ња зи да жуч не ке си це
д. да се на у че зна ци кар ци но ма жуч не ке си це на ул тра зву ку, 

ЦТ и МР
е. да се на у че зна ци хо лан ги о кар ци но ма хи лу са је тре (Клат-

скин ту мор) и да се на у че зна ци ње го вих ста ди ју ма
ф. да се на у че зна ци ам пу лар ног кар ци но ма (па пи ла Ва те ри) 

на ул тра зву ку, ЦТ и МР и да се на чи ни ње го ва ди фе рен ци јал на 
ди јаг но за

г. на у чи ти зна ке скле ро зи ра ју ћег хо лан ги ти са на ул тра зву ку, 
ЦТ и МР укљу чу ју ћи МРЦП. Да се на у чи кли ни ка хо лан ги о кар-
ци но ма ко ја мо же на ста ти на те ре ну скле ро зи ра ју ћег хо лан ги ти са

х. да се на у че основ ни уро ђе ни по ре ме ћа ји би ли јар них пу-
те ва, Ка ро ли је ва бо лест, хо ле до ху сна ци ста (и ри зик од на стан ка 
хо лан ги о кар ци но ма)

и. да се на у че глав не хи рур шке тех ни ке у ле че њу би ли јар них 
пу те ва и нај че шће ком пли ка ци је

12. Пан кре ас
а. Да се на у чи кли ни ка и па то ло ги ја акут ног и хро нич ног 

пан кре а ти ти са
б. да се на у чи пре по зна ва ње кал ци фи ка ци ја у пан кре а су на 

на тив ном сним ку, ул тра зву ку и ЦТ
ц. да се на у че зна ци екс тра пан кре а тич них ко лек ци ја и флег-

мо не у слу ча ју акут ног пан кре а ти ти са
д. да се на у че зна ци дук тал них про ме на у хро нич ном пан кре-

а ти ти су на МР са се кре ти ном
е. да се на у че зна ци пан кре а сне псе у до ци сте
ф. да се на у че зна ци пан кре а сног кар ци но ма (но ду лар ни и 

ин фил тра тив ни), на ул тра зву ку, ЦТ и МР. Да се на у чи од ре ђи ва ње 
ста ди ју ма бо ле сти.

г. да се на у че зна ци ен до кри них ту мо ра
да се на у че зна ци ци стич них ту мо ра пан кре а са, укљу чу ју ћи 

се ро зне и му ци но зне ци ста де но ме, ин тра дук тал не му ци но зне ту-
мо ре, рет ке ци стич не ту мо ре.

х. да се на у че основ не хи рур шке вр сте ле че ња пан кре а са и 
нај че шће ком пли ка ци је

13. Сле зи на
а. да се на у че зна ци ак це сор не сле зи не и спле но зе на ул тра-

зву ку, ЦТ и МР
б. да се на у че основ ни узро ци спле но ме га ли је (лим фом, 

порт на хи пер тен зи ја, хе ма то ло шки по ре ме ћа ји)
ц. да се на у че зна ци ин фарк та сле зи не на ул тра зву ку, ЦТ и МР
д. да се на у че основ ни узро ци фо кал них ле зи ја сле зи не (ци-

ста, ехи но ко кус, ме та ста за, лим фом, аб сцес, хе ман ги ом)
14. Тра у ма
а. да се на у чи тех ни ка ЦТ пре гле да по вре ђе них осо ба
б. да се на у че зна ци хе ма то ма у аб до ме ну, ак тив ног кр ва ре ња, 

па рен хим ске ла це ра ци је, тра у мат ских ле зи ја ГИ Та. Да се на у че 
ли ми ти у то ку ЦТ ди јаг но сти ке тра у ма ГИ Та

ц. да се на у че зна ци оних тра у мат ских ста ња ко ја зах те ва ју 
хит ну ем бо ли за ци ју или опе ра ци ју

II. ПРАК ТИЧ НА ОБУ КА (ТЕХ НИЧ КО ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ) 

На кра ју јед но го ди шњег уса вр ша ва ња кан ди дат тре ба да по-
се ду је сле де ће спо соб но сти:

а. да зна ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за из во ђе ње раз ли-
чи тих ра ди о ло шких ди јаг но стич ких про це ду ра у ди ге стив ној ра-
ди о ло ги ји

б. да уме да пред ло жи ор ди ни ра ју ћем док то ру од го ва ра ју ћу 
вр сту пре гле да ко ја од го ва ра кли нич ком про бле му па ци јен та

ц. да уме да од ре ди нај бо љу мо гу ћу вр сту кон тра ста ко ју тре-
ба при ме ни ти и нај бо љим мо гу ћи на чин да ва ња кон тра ста у за ви-
сно сти од кли нич ког про бле ма и вр сте и тех ни ке пре гле да

д. да уме да при ла го ди про то кол ра ди о ло шког ис пи ти ва ња 
пре ма кли нич ком про бле му па ци јен та

е. да уме да ис кон тро ли ше ра ди о ло шке тех ни ча ре ка ко би се 
на пра ви ли нај бо љи сним ци ГИ Та

ф. да уме да од ре ди ква ли тет ура ђе ног ра ди о ло шког пре гле да 
ГИ Та

г. да зна еко ном ску вред ност по је ди них ра ди о ло шких пре гле-
да ГИ Та 

х. да зна до зе озра чи ва ња при раз ли чи тим ра ди о ло шким пре-
гле ди ма ГИ Та и ри зи ке ко је они но се



У то ку прак тич ног ра да кан ди дат тре ба да на у чи да на:
На тив ном сним ку аб до ме на 
 – да уме да пре по зна став и по ло жај па ци јен та на на тив ном 

сним ку аб до ме на
 – да зна три основ не ин ди ка ци је за на тив ни сни мак аб до ме на
 – да раз у ме кли нич ке ин ди ка ци је за пра вље ње на тив ног 

сним ка аб до ме на и да зна ка да тре ба по сле на тив ног сним ка учи-
ни ти до дат на ра ди о ло шка ис пи ти ва ња (УЗ, Кон траст но сни ма ње, 
ЦТ, МР)

 – да зна да пре по зна пне у мо пе ри то не ум, ме ха нич ки иле ус, 
функ ци о нал ни иле ус, ток сич ни ме га ко лон, гас у зи ду тан ког и де-
бе лог цре ва код ин те сти нал не ис хе ми је и не кро зе

 – кал ци фи ка ци је у би ли јар ним пу те ви ма и пан кре а су
 – пне у мо би ли ју и гас у порт ном си сте му
Кон траст ном пре гле ду јед ња ка, же лу ца, ду о де ну ма и тан ког 

цре ва (тра ја ње обу ке 2,5 ме се ца)
 – да зна да ура ди кон траст ни пре глед гор њег де ла ГИ Та и јед-

но кон траст но и у двој ном кон тра сту
 – да уме да иза бе ре од го ва ра ју ћу вр сту кон тра ста за пре глед
 – да зна мо гућ но сти и огра ни че ња сва ког од ових пре гле да
 – да зна њи хо ве пред но сти и не до стат ке у од но су на ен до-

скоп ски пре глед
 – да уме да ура ди и ин тер пре ти ра па са жу тан ког цре ва и ен-

те ро кли зу, укљу чу ју ћи и пла си ра ње ен те ро кли зног ка те те ра иза 
Трај цо вог ли га мен та

 – да раз у ме зна чај и сте пен ко јим тре ба ис пу ни ти и дис тен ди-
ра ти ви ју ге тан ког цре ва при ли ком пре гле да

Кон траст ном пре гле ду ко ло на и рек ту ма (тра ја ње обу ке 1 ме сец)
 – да зна да ура ди и ин тер пре ти ра пре глед де бе лог цре ва јед-

но кон траст но и у двој ном кон тра сту
 – да зна да пла си ра сто ма ка те тер код пре гле да ко ло на кроз 

сто му
 – да зна да ура ди pouchografiju
 – да зна да ура ди и ин тер пре ти ра де фе ко гра фи ју (кла сич но 

и МР)
 – да зна ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за ири го гра фи ју, да 

уме да ода бе ре нај бо љи цон траст и тех ни ку у за ви сно сти од кли-
нич ког про бле ма па ци јен та

 – да зна да ура ди и ин тер пре ти ра прок то гра фи ју
Ул тра зву ку (тра ја ње обу ке 1,5 ме сец)
 – да зна да ура ди ул тра звуч ни пре глед је тре, жуч ну ке се, би-

ли јар ног ста бла, пан кре а са, сле зи не и ГИ Та
 – да уме да пре по зна ре тро пе ри то не ла не струк ту ре и да зна 

мо гућ но сти и огра ни че ња ул тра звуч не ди јаг но сти ке овог под руч ја
 – да зна ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за упо тре бу кон тра-

ста у ул тра звуч ној ди јаг но сти ци
ЦТу (тра ја ње обу ке 2,5 ме се ци)
 – Да на у чи да ура ди ЦТ пре глед аб до ме на и да зна да тех ни-

ку пре гле да при ла го ди кли нич ком про бле му ко ји се ис тра жу је или 
ор га ну ко ји се пре гле да.

 – да зна да од ре ди да ли је по треб но ИВ да ва ње кон тра ста
 – да зна да од ре ди нај бо љи мо гу ћи про то кол за да ва ње ИВ 

кон тра ста (ко ли чи ну, бр зи ну и вре ме сни ма ња)
 – да зна да пре по зна раз ли чи те кон траст не фа зе пре гле да (ра-

ну ар те ри ју ску, ка сну ар терјс ку, ра ну вен ску, ка сну вен ску,) и њи-
хо ве ути ца је на про блем ко ји се ди јаг но сти ку је

 – да зна да од ре ди ко ји је пе ро рал ни кон траст нај бо ље да ти 
у ГИТ у за ви сно сти од про бле ма ко ји се ис пи ту је (ва здух, во да, 
маст, јод, ба ри јум)

 – да стек не ис ку ство у ра ду на рад ној ста ни ци за мул ти пла-
нар ну ре кон струк ци ју и 3Д ре кон струк ци ју

 – да зна да ура ди и ин тер пре ти ра ЦТ ко ло но ско пи ју
МРИ у (тра ја ње обу ке 1 ме се ца)
 – Да зна да ура ди МРИ је тре, би ли јар них пу те ва (укљу чу ју ћи 

и МРЦП), пан кре а са и сле зи не
 – да зна ко ји се кон траст ни ма те ри ја ли мо гу при ме ни ти у то-

ку МРИ пре гле да је тре и да зна ин ди ка ци је за њи хо ву по је ди нач ну 
при ме ну

 – да зна да ура ди МРИ пре глед ГИ Та
 – да стек не ис ку ство у ра ду са рад ном ста ни цом за мул ти пла-

нар ну ре кон струк ци ју и 3Д ре кон струк ци ју
Ин тер вент ној ра ди о ло ги ји (тра ја ње обу ке 1 ме сец)
 – да уме да ура ди пер ку та ну дре на жу ко лек ци ја у аб до ме ну и 

кар ли ци под ул тра зву ком и ЦТом

 – да уме да ура ди пер ку та ну би оп си ју је тре и дру гих аб до ми-
нал них ор га на под ул тра зву ком и ЦТ ом

 – да уме да ура ди ан ги о гра фи ју аор те и ње них гра на
 – да уме да ура ди елек тив ну ем бо ли за ци ју аб до ми нал них ар-

те ри ја у кр ва ре њу и ле че њу ту мо ра
 – да уме да ура ди пер ку та ну га стро сто му под ра ди о ло шким 

во ђе њем
 – да уме да ура ди пер ку та не би ли јар не ин тер вен ци је
 – да уме да пла си ра би ли јар не стен то ве
 – да уме да ра ди ба лон ди лат ци је у ГИ Ту
 – да уме да пла си ра стен то ве у ГИ Ту
 – да зна ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за из во ђе ње на бро ја-

них ин тер вент них про це ду ра
Број про це ду ра ко је кан ди дат мо ра сам да из ве де у то ку јед не 

го ди не, и да их мен тор пот пи ше
 – Ртг пре глед јед ња ка, же лу ца и ду о де ну ма 250
 – Па са жа тан ког цре ва 38
 – Ен те ро кли за 13
 – Ири го гра фи ја 50
 – Pa uc ho gra fi ja 8
 – Де фе ко гра фи ја 8
 –Ул тра звуч ни пре глед аб до ме на 250
 – ЦТ пре глед аб до ме на и кар ли це 100
 –ЦТ ко ло но ско пи ја 13
 – МРИ пре глед аб до ме на и кар ли це 38
 – Пер ку та на би оп си ја под УЗ и ЦТ 2
 – Пер ку та на дре на жа ко лек ци ја под УЗ и ЦТ 2
 – Ан ги о гра фи ја 2
 – Се лек тив на ар те риј ска ем бо ли за ци ја 2
 – Пер ку та на га стро сто ма 2
 – Пер ку та не би ли јар не дре на же 2
 – Би ли јар не ба лон ди ла та ци је 2
 – Ба лон ди ла та ци је ГИ Та 2
 – Би ли јар ни стен то ви 2
 – Стен то ви у ГИТ 2

НА КРА ЈУ ТРЕ НИН ГА КАН ДИ ДАТ МО РА ДА БУ ДЕ  
ОСПО СО БЉЕН ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ СЛЕ ДЕ ЋИХ  

РА ДИ О ЛО ШКИХ ОД ЛУ КА:

а. Да на у чи да до не се и об ја сни од лу ку за што је иза брао од-
ре ђе ну ра ди о ло шку про це ду ру 

б. Да уме да об ја сни па ци јен ту мо гу ће ре зул та те пре гле да и 
да на у чи да од ре ди је ли па ци јент схва тио шта пре глед зна чи и 
мо же

ц. Да на у чи да крат ко, тач но и ја сно опи ше ра ди о ло шки на лаз
д. Да раз у ме кли нич ки про блем ко ји ис пи ту је и да уме пре ма 

ра ди о ло шком на ла зу да до не се за кљу чак о да том кли нич ком про-
бле му

е. Да уме да пред ло жи до дат но ра ди о ло шко или кли нич ко ис-
пи ти ва ње

ф. Да на у чи да сво је на ла зе ко ре ли ра са ор ди ни ра ју ћим кли-
ни ча рем

г. Да на у чи да сво је на ла зе бра ни кон зи ли јар но (га стро ен те-
ро лог, хи рург, па то лог, он ко лог)

Дипломирани фармацеути – специјалисти медицинске 
биохемије

1. Кли нич ка иму но хе ми ја 
(12 ме се ци)

Про ход ност има ју: ди пло ми ра ни фар ма це у ти  – ме ди цин ски 
би о хе ми ча ри спе ци ја ли сти ме ди цин ске би о хе ми је и ди пло ми ра ни 
фар ма це у ти спе ци ја ли сти ме ди цин ске би о хе ми је.

Оства ри ва ње про гра ма:
У из во ђе њу те о риј ске на ста ве уче ство ва ће на став ни ци Фар-

ма це ут ског и Ме ди цин ског фа кул те та, као и при зна ти струч ња ци 
из прак се

I. Пу тем те о риј ске на ста ве кроз пред ме те:
 – Ода бра на по гла вља из Иму но ло ги је
 – Иму но хе ми ја
 – Иму но хе миј ске ме то де



II. Оба вља њем оба ве зног ста жа у ла бо ра то ри ја ма у ре фе-
рент ним уста но ва ма под ру ко вод ством име но ва них мен то ра.

III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра до ва, 
уче шће у ра ди о ни ца ма, ре ша ва ње за да тих про бле ма, ана ли за слу ча-
је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и Ин тер не та, итд. 

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког екс при мен тал ног ра да

ПЛАН УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 12 ме се ци/ 60 ЕСПБ
 те о риј ска 

на ста ва
15 ЕСПБ

спе ци ја ли стич ки 
стаж

30 ЕСПБ

из ра да ра да
15 ЕСПБ

Пред мет ча со ви/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ
Те о риј ска на ста ва  – три ме се ца
Ода бра на по гла вља из Иму но-
ло ги је

12 h/3 ЕСПБ   

Иму но хе ми ја 20 h/5 ЕСПБ   
Иму но хе миј ске ме то де 28 h/7 ЕСПБ   
Укуп но 60 h/15 ЕСПБ   
1 ЕСПБ = 4 ча са: 
Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци
Кли нич ка иму но хе ми ја  6 m/30 ЕСПБ  
1 ЕСПБ = 35 рад них са ти ≈ 1 рад на не де ља
Спе ци ја ли стич ки рад  – 3 ме-
се ца

  15 ЕСПБ

укуп но ЕСПБ 15 30 15

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

I. Те о риј ска на ста ва

Ода бра на по гла вља из иму но ло ги је  – 12 ча со ва = 3 ЕСПБ
Ће ли је и тки ва имун ског си сте ма. Мем бран ски ан ти ге ни ће-

ли ја имун ског си сте ма. Уро ђе ни и сте че ни иму ни тет. Ефек тор ни 
ме ха ни зми ху мо рал ног и ће лиј ски по сре до ва ног иму ни те та. Бо ле-
сти пре о се тљи во сти. Ре ак ци је пре о се тљи во сти по сре до ва не IgE 
ан ти те ли ма Ауто и му ност и ауто и мун ске бо ле сти. Ту мор ски ан ти-
ге ни и имун ски од го вор на ту мо ре. Тран сплан та ци о ни ан ти ге ни 
и имун ски од го вор про тив тран сплан та та. Иму но де фи ци јен ци је: 
уро ђе не и сте че не. 

Иму но хе ми ја  – 20 ча со ва = 5 ЕСПБ
Ан ти ге ни  – вр сте (при род ни, син тет ски, Т  – за ви сни и Т  – 

не за ви сни, су пер ан ти ге ни, ег зо ге ни и ен до ге ни), иму но ге ни, хап-
те ни. Ан ти ген ске де тер ми нан те. Мо ле кул ска струк ту ра ан ти те ла. 
Ор га ни за ци ја и ре ком би на ци ја ге на за иму но гло бу ли не. Изо тип-
ске, ало тип ске и иди о тип ске де тер ми нан те иму но гло бу ли на. Ди-
стри бу ци ја и би о ло шке функ ци је раз ли чи тих кла са иму но гло бу-
ли на. Ре цеп то ри за иму но гло бу ли не. Кри о гло бу ли ни. Струк тур на 
и хе миј ска осно ва ре ак ци је ан ти ген-ан ти те ло. Ком пле мент. Кла-
сич ни пут ак ти ва ци је. Ал тер на тив ни пут ак ти ва ци је. Со лу бил ни и 
мем бран ски мо ле ку ли ко ји ре гу ли шу ак ти ва ци ју ком пле мен та. Би-
о ло шке функ ци је ком пле мен та. Ре цеп то ри за ком пле мент. Де фи-
ци јен ци је ком по нен ти ком пле мен та, ре гу ла тор них про те и на ком-
пле мен та и ре цеп то ра за ком пле мент. Глав ни хи сто ком па ти бил ни 
ком плекс (МHC). От кри ће и осо би не МHC ге на. Струк ту ра и екс-
пре си ја МHC мо ле ку ла. Струк тур на осно ва ве зи ва ња пеп ти да за 
МHC мо ле ку ле. Струк ту ра Т ће лиј ског ре цеп то ра (ТЦР). Ци то ки-
ни  – оп ште осо би не; ре цеп то ри и ан та го ни сти ци то ки на; бо ле сти 
по сре до ва не ци то ки ни ма. 

Иму но хе миј ске ме то де  – 28 ча со ва = 7 ЕСПБ
До би ја ње по ли клон ских ан ти те ла  – иму ни за ци ја, пу те ви 

иму ни за ци је, до зе ан ти ге на, адју ван си. До би ја ње мо но клон ских 
ан ти те ла  – тех но ло ги ја хи бри до ма. При ме на мо но клон ских ан ти-
те ла in vi vo и in vi tro. Изо ло ва ње и пре чи шћа ва ње иму но гло бу ли-
на (пре ци пи та ци ја амо ни јум сул фа том, гел фил тра ци ја, јо но и зме-
њи вач ка и афи ни тет на хро ма то гра фи ја). Зон ска елек тро фо ре за. 
CDC-PA GE (вер ти кал на и хо ри зон тал на). Wеstern блот. Иму но-
пре ци пи та ци ја мем бран ских про те и на. Ре ак ци је пре ци пи та ци је у 
ге лу (ра ди јал на иму но ди фу зи ја, дво стру ка иму но ди фу зи ја). Иму-
но е лек тро фо ре за (кла сич на, ра кет на и уна кр сна). Ре ак ци је аглу-
ти на ци је (ди рект на аглу ти на ци ја, па сив на аглу ти на ци ја, ин хи би-
ци ја аглу ти на ци је). Од ре ђи ва ње укуп не хе мо ли тич ке ак тив но сти 
ком пле мен та (ЦХ50 тест). Од ре ђи ва ње кон цен тра ци је ак тив но сти 

по је ди нач них ком по нен ти ком пле мен та. Тест фик са ци је ком пле-
мен та. Те сто ви са ра ди о ак тив ним обе ле жи ва чи ма (РИА, ИР МА, 
РИСТ, РАСТ). Ка рак те ри сти ке и по де ла са вре ме них иму но те сто ва. 
Ме то де са иму но флу о ре сцент ним обе ле жи ва чи ма (иму но хи сто хе-
ми ја, иму но ци то хе ми ја и про точ на ци то флу о ри ме три ја). Ме то де 
са ен зим ским обе ле жи ва чи ма (ЕЛИ СА, ЕЛИ СПОТ, ће лиј ска ЕЛИ-
СА, иму но ен зим ске тех ни ке бо је ња тки ва и ће ли ја). Де тек ци ја 
имун ских ком плек са у тки ви ма и би о ло шким теч но сти ма. Те сто ви 
ко ји се ра де пре тран сплан та ци је (ХЛА ти пи за ци ја, ми кро ци то-
ток сич ни тест, уна кр сно спа ри ва ње, ме ша на ле у ко цит на ре ак ци-
ја). Ме то де мо ле ку лар не би о ло ги је у иму но хе ми ји (хи бри ди за ци ја 
ДНК и РНК, хи бри ди за ци ја in si tu, ре ак ци ја лан ча ног умно жа ва ња 
 – ПЦР).

II. Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци

Кли нич ка иму но хе ми ја  – 6 ме се ци = 30 ЕСПБ
Би о хе миј ске ме то де  – Тур би ди ме триј ске (Би у рет, Та нин...), 

та ло жне (ПЕГ, ТЦА...), елек тро фо рет ске (гел и ка пи лар на ЕФ)
Фи зи ко хе миј ске ме то де  – Осмот ска ди фу зи ја за кон цен тро ва-

ње би о ло шких узо ра ка; Гел фил тра ци ја на раз ли чи тим ко ло на ма и 
ко лек ци ја фрак ци ја; Јо но и зме њи вач ка и афи ни тив на хро ма то гра-
фи ја на раз ли чи тим ти по ви ма ко ло на

Иму но хе миј ске ме то де  – Пре ци пи та ци о не (РИД, иму но не фе-
ло ме три ја, иму но тур би ди ме три ја, РИА и др.); Аглу ти на ци о не (La-
tex, Ro se-Wааlеr, cx50); Иму но ен зим ске (ЕЛИ СА, ва ри јан те ЕИА) 
и ен зим ске (спе ци фич ни суп стра ти); Иму но хе ми лу ми ни сцент не 
(ЕЦ ЛА); Ва ри јан те иму но блот тех ни ка (We stern, So ut hern, ДОТ, 
и др.); При ме на ме то да у раз ли чи тим ти по ви ма ла бо ра то ри ја за ви-
сно од ни воа уста но ве у здрав ству.

Иму но ло шке  – Про дук ци ја по ли клон ских и мо но клон ских 
ан ти те ла (ко мер ци јал на и „ho me ma de”).

Стан дар ди за ци ја и кон тро ла ква ли те та ра да у би о хе миј ским 
и иму но хе миј ским ла бо ра то ри ја ма (кон трол не кар те и др.).

Фак то ри ко ји ин тер е фе ри ра ју у ре ак ци ја ма у ла бо ра то риј-
ским про це ду ра ма и њи хо во ту ма че ње у кли нич кој па то ло ги ји.

III. Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да  – 3 ме се ца = 15 ЕСПБ

Кан ди дат ће из ра ди ти ори ги нал ни екс пе ри мен тал ни рад пре-
ма за да тој те ми.

2. Кли нич ка ен зи мо ло ги ја 
(12 ме се ци)

Про ход ност има ју: ди пло ми ра ни фар ма це у ти-ме ди цин ски 
би о хе ми ча ри спе ци ја ли сте ме ди цин ске би о хе ми је и ди пло ми ра ни 
фар ма це у ти спе ци ја ли сти ме ди цин ске би о хе ми је.

Оп шти циљ спе ци ја ли за ци је:
Раз у ме ва ње ен зим ских про це са кроз упо зна ва ње струк ту ре, 

фи зич ко-хе миј ских и ка та ли тич ких осо би на ен зи ма, као и упо зна-
ва ње са фи ло ге нет ским и он то ге нет ским раз во јем ткив них ен зи ма, 
то по ло ги јом и мор фо ме три јом ен зи ма. У обла сти ди јаг но стич ке 
ен зи мо ло ги је раз у ме ва ње па то ло шких вред но сти ен зи ма и њи хо во 
уче шће у ен зим ским про фи ли ма по је ди них ор га на, а на осно ву по-
зна ва ња про це са тран спор та и рас по де ле, као и ели ми на ци је.

Спе ци фич ни ци ље ви спе ци ја ли за ци је
 – по зна ва ње фи зи о ло шке кла си фи ка ци је ће лиј ских ен зи ма
 – по зна ва ње ме ха ни за ма из ла ска и екс тра це лу лар не рас по де-

ле ће лиј ских ен зи ма
 – раз у ме ва ње ода би ра и утвр ђи ва ња ен зим ског про фи ла ор-

га на и се рум ског ен зим ског про фи ла
 – по зна ва ње зна ча ја ен зим ског про фи ла за ди јаг но сти ко ва ње 

обо ље ња по је ди них ор га на
 – по зна ва ње ге нет ског по ли мор фи зма и уро ђе них ме та бо лич-

ких гре ша ка
 – по зна ва ње прин ци па и ме то да ен зим ске ана ли зе и прак тич-

на при ме на 
Ис ход спе ци ја ли за ци је
По сле за вр ше не уже спе ци ја ли за ци је из кли нич ке ен зи мо ло-

ги је ће:
1. По зна ва ти струк ту ру, фи зич ке и хе миј ске осо би не ен зи ма
2. По зна ва ти ка та ли тич ке осо би не ен зи ма и ме ха ни зме де ло-

ва ња



3. Зна ти на чи не од ре ђи ва ња ен зим ске ак тив но сти, усло ве од-
ре ђи ва ња као и да по ста вља и при ме њу је све вр сте по сту па ка

4. По зна ва ти на чи не рас по де ле и ели ми на ци је ен зи ма
5. Про це њи ва ти на чин ода би ра ен зи ма за утвр ђи ва ње ен зим-

ског про фи ла ор га на
6. Зна ти ко ји су ен зи ми нај спе ци фич ни ји и за што,
7. По зна ва ти ен зим ске про фи ле код раз ли чи тих обо ље ња као 

и зна чај ност пре кла па ња ен зим ских про фи ла
8. Зна ти прин ци пе и тех нич ко из во ђе ње ле бо ра то риј ских ме-

то да у обла сти ен зим ске ана ли зе
9. Зна ти ме то до ло шку ева лу а ци ју ана ли тич ких ме то да у 

обла сти ен зим ске ана ли зе у од но су на:
 – пре ци зност и тач ност
 – ре фе рент не ме то де и ста ти стич ко по ре ђе ње ме то да
 – уну тра шњу кон тро лу ква ли те та и спо ља шњу про це ну ква-

ли те та
 – ана ли тич ку спе ци фич ност и ана ли тич ку осе тљи вост
 – ин тер фе ру ју ће фак то ре
10. Зна ти ме ди цин ску ева лу а ци ју ен зим ских те сто ва и ме то-

да на осно ву:
 – про це не (пре по зна ва ње мо гу ћих ути ца ја по ре ђе њем са 

прет ход ним вред но сти ма, па то ло шког про фи ла ре зул та та, екс-
трем них вред но сти итд)

 – ко ри шће ња ре фе рент них вред но сти (ути цај ста ро сти, по ла, 
на чи на жи во та, итд, као и вред но сти за од лу чи ва ње и гра нич них 
вред но сти)

 – лон ги ту ди нал не ева лу а ци је то ка обо ље ња и пра ће ња те ра-
пи је; кри тич не раз ли ке

 – пре по зна ва ња ком би на ци ја на ла за ко ји су ти пич ни за обо-
ље ња

 – стра те ги је ис пи ти ва ња у од но су на по ста вље не кли нич ке 
зах те ве

 – ла бо ра то риј ских из ве шта ја са ева лу а ци јом на ла за
11. Зна ти прин ци пе оси гу ра ња ква ли те та ра да
12. Би ти оспо со бљен да прак ти ку је кон ти ну и ра ну ме ди цин-

ску еду ка ци ју (КМЕ)
 – из у ча ва њем и пра ће њем ли те ра ту ре
 – кон сул та ци ја ма са ко ле га ма
 – по се ћи ва њем на уч них и струч них са ста на ка
 – из ра дом на уч них и струч них ра до ва и са вла да ва њем из ла-

га ња истих
Оства ри ва ње про гра ма:
У из во ђе њу те о риј ске на ста ве уче ство ва ће на став ни ци Фар-

ма це ут ског и Ме ди цин ског фа кул те та, као и при зна ти струч ња ци 
из прак се

I. Пу тем те о риј ске на ста ве кроз пред ме те:
 – Увод у ен зи мо ло ги ју
 – Кли нич ка ен зи мо ло ги ја
II. Оба вља њем оба ве зног ста жа у ла бо ра то ри ја ма ре фе рент-

них уста но ва под ру ко вод ством име но ва них мен то ра.
III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра до ва, 

уче шће у ра ди о ни ца ма, ре ша ва ње за да тих про бле ма, ана ли за слу ча-
је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и ин тер не та, итд. 

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког екс при мен тал ног ра да

ПЛАН УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 12 ме се ци/ 60 ЕСПБ
 те о риј ска 

на ста ва
15 ЕСПБ

спе ци ја ли стич ки 
стаж

30 ЕСПБ

из ра да ра да
15 ЕСПБ

Пред мет ча со ви/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ
Те о риј ска на ста ва  – 3 ме се ца
Увод у ен зи мо ло ги ју 30 h/5 ЕСПБ   
Кли нич ка ен зи мо ло ги ја 60 h/10 ЕСПБ   
Укуп но 90 h/15 ЕСПБ   
1 ЕСПБ = 6 ча со ва: Увод у ен зи мо ло ги ју; Кли нич ка ен зи мо ло ги ја
Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци
Кли нич ка ен зи мо ло ги ја  6 m/30 ЕСПБ  
1 ЕСПБ = 35 рад них са ти ≈ 1 рад на не де ља
Спе ци ја ли стич ки рад  – 3 ме-
се ца

  15 ЕСПБ

укуп но ЕСПБ 15 30 15

ПРО ГРАМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

I. Те о риј ска на ста ва

УВОД У ЕН ЗИ МО ЛО ГИ ЈУ  – 30 ча со ва = 5 ЕСПБ
Увод у ен зи мо ло ги ју. Про те и ни: са став и струк ту ра; тех ни ке 

пре чи шћа ва ња про те и на; ко ва лент на струк ту ра про те и на; тро ди-
мен зи о нал на струк ту ра про те и на; Струк ту ра, фи зич ке и хе миј ске 
осо би не ен зи ма. Ка та ли тич ке осо би не ен зи ма. Ки не ти ка ен зим ски 
ка та ли зо ва них ре ак ци ја; Суп страт на спе ци фич ност; сте ре о спе ци-
фич ност, ге о ме триј ска спе ци фич ност; Ре вер зи бил ност ен зим ских 
ре ак ци ја; За си ће ње ен зи ма суп стра том; Ми ха е лис-Мен те но ва ки-
не ти ка; Мул ти суп страт не ен зим ске ре ак ци је: пинг-понг ме ха ни-
зам; се квен ци јал ни ме ха ни зам; Ко ен зи ми и про сте тич ке гру пе: 
струк ту ра и функ ци ја; Кла си фи ка ци ја и но мен кла ту ра ен зи ма. Ин-
хи би ци ја ен зи ма: ти по ви ин хи би ци је; прак тич на при ме на; Ало-
стер на кон тро ла ен зим ске ак тив но сти; Ен зим ска спе ци фич ност: 
ак тив но ме сто; Ме ха ни зми ка та ли зе: при ме ри ен зи ма: ли зо зим, 
се рин про те а зе, глу та ти он ре дук та за; Од ре ђи ва ње ка та ли тич ке ак-
тив но сти ен зи ма. Ен зим ска ана ли за. Ен зим ско иму но о дре ђи ва ње. 
Би о ло шки ма те ри јал за ен зим ску ана ли зу. Ре а ген си за ен зим ску 
ана ли зу. Из бор ре фе рент не ве ли чи не за из ра жа ва ње ак тив но сти 
ен зи ма у би о ло шким ма те ри ја ли ма.

КЛИ НИЧ КА ЕН ЗИ МО ЛО ГИ ЈА  – 60 ча со ва = 10 ЕСПБ
Прин ци пи ди јаг но стич ке ен зи мо ло ги је: ге нет ски по ли мор-

фи зам и изо ен зи ми, фи ло ген те ски и он то ге нет ски раз вој ткив них 
ен зи ма, то по ло ги ја и мор фо ме три ја ен зи ма, фи зи о ло шка кла си-
фи ка ци ја ће лиј ских ен зи ма, из ла зак и екс тра це лу лар на рас по де ла 
ен зи ма; ели ми на ци ја. Прин ци пи утвр ђи ва ња ен зим ских про фи ла. 
Ен зи ми код хе па то би ли јар них обо ље ња: струк ту ра и функ ци ја је-
тре; ен зи ми за от кри ва ње обо ље ња је тре, ди фе рен ци јал на ди јаг но-
за обо ље ња је тре на осно ву про це не про ме на у ен зим ском про фи-
лу. При ме на од ре ђи ва ња ен зи ма у га стро ен те ро ло ги ји: пљу вач не 
жле зде, пан кре ас и га стро ин те сти нал ни тракт. Ен зи ми код ср ча них 
обо ље ња; при ме на ди јаг но стич ких те сто ва; злат ни стан дард и су-
ро гат те сто ви; осе тљи вост и спе ци фич ност; из бор ди јаг но стич ки 
зна чај них ен зи ма (кре а тин ки на за, ЦК-МБ, изо ен зи ми и изо фор-
ме; лак тат де хи дро ге на за и изо ен зи ми; аспар тат ами но тран сфе-
ра за; изо ен зим ББ гли ко ге не фос фо ри ла зе б); струк тур ни про те-
и ни и дру ги про те и ни ср ча ног ми ши ћа: ми о гло бин, тро по нин ски 
ком плекс; тро по ми о зин; ми о зин ла ких и те шких ла на ца; Ис хе миј-
ска ср ча на обо ље ња; ди јаг но сти ка на осно ву од ре ђи ва ња ен зи ма; 
стра те ги ја ди јаг но сти ко ва ња акут ног ин фарк та ми о кар да; про ме не 
се рум ских ен зи ма по сле ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про це ду-
ра; про ме не ен зи ма на кон хи рур шких ин тер вен ци ја; Ен зи ми код 
обо ље ња ске лет них ми ши ћа; про ме не ен зи ма код ми о па ти ја; ен-
зи ми код му ску лар не дис тро фи је; Ен зим ске про ме не код ин фла ма-
тор них и ток сич них ми о па ти ја; зна чај изо ен зи ма кре а тин ки на зе у 
ми о па ти ја ма; про ме не дру гих се рум ских ен зи ма. Ен зи ми код обо-
ље ња ко сти ју; би о хе миј ски мар ке ри ме та бо лич ког про ме на ко сти: 
ал кал на фос фа та за као мар кер осте о бласт не ак тив но сти, изо фор-
ме ал кал не фос фа та зе; Тар та рат ре зи стент на ки се ла фос фа та за 
као мар кер осте о кла сне ак тив но сти; Осте о по ро за; дру га обо ље ња 
ко сти ју: при ме на ен зим ских и дру гих те сто ва; Ен зи ми код ма лиг-
них обо ље ња; Ами ла за и дру ги пан кре а сни ен зи ми; гли ко ли тич-
ки ен зи ми; ки се ла фос фа та за и про ста тич ни спе ци фич ни ан ти ген; 
ал кал на фос фа та за; га ма-глу та мил тран сфе ра за; 5-ну кле о ти да за; 
изо ен зим ББ кре а тин ки на зе; глу ко зил тран сфе ра за; тер ми нал на 
де ок си ну кле о ти дил тран сфе ра за; ти ми дин ки на за; ли зо зим; ткив-
ни ен зи ми; Ен зи ми код бу бре жних обо ље ња и обо ље ња ури нар ног 
трак та: ури нар ни ен зи ми; се рум ски ен зи ми код бу бре жних обо-
ље ња: раз ло зи из ме не се рум ске ан зим ске ак тив но сти; по на ша ње 
раз ли чи тих ен зи ма;. Зна чај од ре ђи ва ња ен зи ма у труд но ћи. Це ре-
бро ге ни ен зи ми. Ен зи ми код по вре да и по сто пе ра тив них ста ња. 
Ен зи ми у дру гим те ле сним теч но сти ма: пле у рал на, пе ри то не ал на, 
пе ри кар ди јал на и си но ви јал на теч ност, са ли ва, же лу дач ни са др-
жај; фе цес; се ми нал на теч ност, ва ги нал на теч ност итд. Ге нет ски 
по ли мор фи зам и уро ђе не ме та бо лич ке гре шке: ме то де от кри ва ња 
и из у ча ва ња ме та бо лич ких обо ље ња; кла си фи ка ци ја уро ђе них ме-
та бо лич ких гре ша ка; при ме ри по јед них ме та бо лич ких по ре ме ћа-
ја: ме та бо ли зма ами но ки се ли на, угље них хи дра та, ци клу са урее; 
му ко по ли са ха ри до зе; ли пи до зе; дру ги по ре ме ћа ји.



II. Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци

Спе ци ја ли стич ки стаж се оба вља у ла бо ра то ри ја ма у ре фе-
рент ним уста но ва ма под ру ко вод ством име но ва них мен то ра, а у 
са рад њи са кли нич ким ти мо ви ма и дру гим кон так ти ма са ко ри-
сни ци ма ла бо ра то риј ских услу га, уче ство ва њем на кли нич ким се-
ми на ри ма и ди ску си ја ма о кли нич ким слу ча је ви ма.

Спе ци ја ли зант мо ра да овла да сле де ћим зна њи ма и ве шти-
на ма: 

Прин ци пи ки не ти ке ен зим ски ка та ли зо ва них ре ак ци ја. Од-
ре ђи ва ње Ми ха е лис-Мен те но ве кон стан те. Пре по зна ва ње зна чај-
но сти ре ак ци је нул тог ре да. Оп ти ми за ци ја усло ва за од ре ђи ва ње 
ен зим ске ак тив но сти. Пре по зна ва ње вр сте ин хи би ци је. При ме ри 
ен зим ске ана ли зе: од ре ђи ва ње ак тив но сти ен зи ма, кон цен тра-
ци је суп стра та по мо ћу ен зи ма, ен зим ско иму но о дре ђи ва ње (ода-
бра ни при ме ри). При ме на Wарбурговог оп тич ког те ста: при ме-
ри јед но сте пе не и ви ше сте пе них ен зим ских ре ак ци ја. Ана ли за 
усло ва ИФЦЦ оп ти ми зо ва не ме то де. Ана ли за усло ва од ре ђи ва ња 
на ауто мат ском ана ли за то ру. Од ре ђи ва ње ак тив но сти лак тат де-
хи дро ге на зе. Од ре ђи ва ње ак тив но сти тран са ми на за. Од ре ђи ва-
ње ак тив но сти га ма-глу та мил тран сфе ра зе. Ана ли за изо ен зи ма: 
елек тро фо рет ски, то плот ном инак ти ва ци јом, иму но ин хи би ци јом: 
при мер изо ен зи ма ал кал не фос фа та зе. Од ре ђи ва ње ка та ли тич ке 
ак тив но сти и ма се не кон цен тра ци је кре а тин ки на зе. Од ре ђи ва ње 
ами ла зе. Од ре ђи ва ње пан кре а сне ами ла зе. Од ре ђи ва ње ли па зе. 
Од ре ђи ва ње ацил хо лин-ацил хи дро ла зе (сЦХЕ). Од ре ђи ва ње ки-
се ле и про ста тич не фос фа та зе. Од ре ђи ва ње глу ко за-6-фос фат де-
хи дро ге на зе. При ме на хе мо ли за та ху ма них ери тро ци та за ана ли зу. 
Ана ли за ен зи ма у дру гим те ле сним теч но сти ма (урин, ли квор). 
Од ре ђи ва ње свих дру гих ен зи ма ве за них за ди јаг но сти ко ва ње 
обо ље ња по јед них ор га на об ра ђе них у те о риј ској на ста ви.

III. Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да  – 3 ме се ца 

Кан ди дат ће из ра ди ти ори ги нал ни екс пе ри мен тал ни рад пре-
ма за да тој те ми.

3. Ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја 
(12 ме се ци)

Про ход ност има ју: ди пло ми ра ни фар ма це у ти спе ци ја ли сти 
ме ди цин ске би о хе ми је, ди пло ми ра ни фар ма це ти-ме ди цин ски би-
о хе ми ча ри спе ци ја ли сти ме ди цин ске би о хе ми је.

Циљ спе ци ја ли за ци је
Сти ца ње спе ци фич них зна ња и ве шти на кроз упо зна ва ње но-

вих до стиг ну ћа у обла сти ла бо ра то риј ске ен до кри но ло ги је и мо ле-
ку лар не ди јаг но сти ке.

Ис ход спе ци ја ли за ци је 
На кон за вр ше не суб спе ци ја ли за ци је из ла бо ра то риј ске ен до-

кри но ло ги је кан ди дат ће:
1. Зна ти при ме ну но вих ла бо ра то риј ских ди јаг но стич ких 

про це ду ра у од но су на:
 – Ра но от кри ва ње и епи де ми о ло ги ју ен до кри ног обо ље ња.
 – Ди јаг но зу за ви сно од ло ка ли за ци је ен до кри ног по ре ме ћа ја.
 – При ме ну функ ци о нал них те сто ва.
 – При ме ње ну те ра пи ју.
2. Би ти оспо со бљен да прак ти ку је кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 

еду ка ци ју (КМЕ):
 – из у ча ва њем и пра ће њем ли те ра ту ре
 – по се ћи ва њем на уч них и струч них са ста на ка
 – из ра дом и пре зен та ци јом на уч них и струч них ра до ва
Оства ри ва ње про гра ма:
I. Пу тем на ста ве кроз пред ме те:
 – Кли нич ка ено кри но ло ги ја
 – Ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја
 – Мо ле ку лар на ге не ти ка
II. Оба вља њем ста жа у спе ци ја ли зо ва ним ла бо ра то ри ја ма ре-

фе рент них уста но ва под ру ко вод ством име но ва них мен то ра.
III. Са мо стал ним ра дом кан ди да та: из ра да се ми нар ских ра-

до ва, ана ли за слу ча је ва из прак се, ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре, 
ин тер не та.

IV. Из ра дом спе ци ја ли стич ког екс при мен тал ног ра да

ПЛАН УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тра ја ње спе ци ја ли за ци је 12 ме се ци/ 60 ЕСПБ
 те о риј ска 

на ста ва
15 ЕСПБ

спе ци ја ли стич ки 
стаж

30 ЕСПБ

из ра да ра да
15 ЕСПБ

Пред мет Ча со ви/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ
Те о риј ска на ста ва  – 3 ме се ца
Ла бо ра то риј ска ен до кри но ло-
ги ја

50 h/10 ЕСПБ   

Кли нич ка ен до кри но ло ги ја 15 h/3 ЕСПБ   
 те о риј ска 

на ста ва
15 ЕСПБ

спе ци ја ли стич ки 
стаж

30 ЕСПБ

из ра да ра да
15 ЕСПБ

Пред мет Ча со ви/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ ме се ци/ЕСПБ
Укуп но 75 h/15 ЕСПБ   
1 ЕСПБ = 5 ча со ва: 
Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци
Ла бо ра то риј ске ен до кри но ло ги ја  6 m/30 ЕСПБ  
1 ЕСПБ = 35 рад них са ти ≈ 1 рад на не де ља
Спе ци ја ли стич ки рад  – 3 ме-
се ца

  15 ЕСПБ

укуп но ЕСПБ 15 30 15

ПРО ГРАМ УЖЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

I. Те о риј ска на ста ва 

У из во ђе њу те о риј ске на ста ве уче ство ва ће на став ни ци Фар-
ма це ут ског и Ме ди цин ског фа кул те та и при зна ти струч ња ци из 
прак се.

Ла бо ра то риј ска ено кри но ло ги ја  – 50 ча со ва = 10 ЕСПБ
 – Ауто и му ност ен до кри них обо ље ња. 
 – Пе ди ја триј ска ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја
 – Ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја ма лиг них ста ња.
 – Ге ри ја триј ска ла бо ра то риј ска ен до кри но ло ги ја.
 – Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка ур гент них ста ња.
 – Ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка у ма лиг ни те ту.
 – Ла бо ра то риј ска про це на ефи ка сно сти хи рур шких за хва та.
Кли нич ка ен до кри но ло ги ја  – 15 ча со ва = 3 ЕСПБ
Спе ци јал на по гла вља не у ро ен до кри но ло ги је. Ве за из ме ђу 

хор мо на и дру гих сиг нал них мо ле ку ла (не у ро тран сми те ра, ви та-
ми на, он ко ге на); иму ног и ен до кри ног си сте ма. По ре ме ћа ји ен-
до кри ног си сте ма (ен до кри на хи по – и хи пер функ ци ја); син дро ми 
ви шка хор мо на код хор мон ске те ра пи је; не-ен до кри на обо ље ња. 
При ме на хор мо на и се лек тив них мо ду ла то ра у те ра пи ји не-ен до-
кри них обо ље ња.

Мо ле ку лар на ге не ти ка  – 10 ча со ва = 2 ЕСПБ
 – Ге но ми ка и про те о ми ка у ен до кри но ло ги ји.
 – Мо ле ку лар на осно ва ге нет ских ен до кри но па ти ја.

II. Спе ци ја ли стич ки стаж  – 6 ме се ци = 30 ЕСПБ

Те сто ви за ис пи ти ва ње хи по та ла му сно-хи по фи зне функ ци је: 
ко зин тро пин ски/бр зи АЦТХ сти му ла ци о ни тест, ин су лин хи по-
гли ке миј ски тест, ле во до па тест, ар ги нин ин фу зи о ни тест, ГнРХ 
тест, кло ми фен ски тест, тест ус кра ћи ва ња во де, тест оп те ре ће-
ња во дом. По ре ме ћа ји ра ста: ГХРХ, ГХ се кре та го ге (ГХС), ГХ, 
ИГФ1, ИГФ2, ин су лин и њи хо ви ре цеп то ри  – ГХР ХР, ГХСР, ГХР, 
ИГФ1Р, ИГФ2Р, ИН СР. Ма лиг ни те ти: се кре тин ски тест, кал ци јум 
тест, пен та га стрин тест, ТПО, ТСХ-Р, га стрин, ва зо ак тив ни ин те-
сти нал ни по ли пеп тид, хо ле ци сто ки нин, про ге сте рон ски и естро-
ген ски ре цеп то ри. Пре на тал на ди јаг но сти ка: хЦГ, ди мер ни ин хи-
бин А, фе тал ни фи бро нек тин, ПАПП.

III. Из ра да спе ци ја ли стич ког ра да  – 3 ме се ца = 15 ЕСПБ

Кан ди дат ће из ра ди ти ори ги нал ни екс пе ри мен тал ни рад пре-
ма за да тој те ми.
Обра зац/при лог Члан/тач ка Да тум при ме не
Обра зац 1  – Спе ци ја ли стич ка књи жи ца  – ин декс Члан 12
Обра зац 2  – Ди пло ма о сте че ном струч ном на зи ву 
спе ци ја ли сте

Члан 21

Обра зац 3  – Ди пло ма о сте че ном струч ном на зи ву 
спе ци ја ли сте уже спе ци ја ли за ци је Члан 21




