
 

Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Ургентна стања код деце 

Наставник: др Златко Максимовић, проф. 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:Уписан семестар 

Циљ предмета 

Да студент стекне знања везано за хитна стања која се могу јавити код деце, адекватно препознавање 

најчешћих ургентних стања, правовремена реакција, као и значај раног збрињавања ургентних стања у 

предшколским установама. 

Исход предмета  

Очекује се да студент буде оспособљен да самостално препозна хитна стања у педијатрији и да пружи 

одговарајућу помоћ детету којем је та помоћ неопходна. Студенти ће бити обучени за креативну примену 

наученог у циљу правилног физичког, социјалног, емоционалног и когнитивног развоја деце. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод о ургентним стањима код деце, Кардипулмонална реанимација код деце (основно одржавање 

живота), Повреде, Гушење страним телом, Крварење и заустављање крварења, Фебрилне конвулзије, 

Епилепсија, Алергије, Опструктивне плућне болести (астма и бронхитис), Повишена телесна температура, 

Болови у трбуху, Пролив, повраћање и дехидратација, Тровања, Болести мокраћних органа, Повреде ока 

уха, уста и носа. 
Практична настава  

Практична обука студента за извођење кардиопулмоналне реанимације детета, збрињавање траума, 

заустављања крварења, епилептичних напада и других ургентних стања детета. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Методе предавања, методе интерактивне наставе, презентације, индивидуални и групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 


