
Предмет 

УРГЕНТНА МЕДИЦИНА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Вучуревић Р. Горан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 024 
Услов: Уписан VI  (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада техникама препознавања свих ургентних стања у медицини, као и одговарајућим 
техникама реанимације. Циљ предмета је да свршени стоматолог буде оспособљен за самосталан и 
одговоран рад у ординацији, без ризика по пацијента.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен, да као свршени стоматолог препозна сва ургентна стања у медицини, у случају 
потребе примени потребну технику реанимације, без ризика по пацијента.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Судско медицинска одговорност стоматолога.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Упознавање са основном опремом за реанимацију.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Основни реанимациони поступци.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Шок. 
 Ургентнахематолошкастања  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Ургентна стања у неурологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у кардиологији. 
  Срчани застој.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Ургентна стања у пулмологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у гастроентерологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у уронефрологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања изазвана спољним патогеним узрочницима.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Основни реанимациони поступци на луткама.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Давање интравенске ињекције.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Интубација.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Примена основне антишок терапије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Вучовић Д., Павловић А.: Ургентна медицина у стоматолошкој пракси, Београд, 2011.  
 Петровић В., Гарвић М.: Ургентна стања у стоматолошкој пракси, Драганић, Београд, 2001.  
 Вучевић Д.„Ургентна медицина – скрипта за студенте стоматологије“, Стоматолошки факултет у Панчеву, 

Београд, 2005  



Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Видео филмови 
 Практичан рад са пацијентима 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 20 
Колоквијум(и) / Тест 50 
Семинар(и) / Практични рад / 

 


