
ПРЕДМЕТ: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ  

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРАКТИЧАН ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА,                     

 ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ                                                                               
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР 

1 Улога сестре у примени оксигенотерапије у педијатрији 
2 Улога сестре у правилној примени – инхалација у педијатрији ( припрема детета, 

материјала,техника извођења) 
3 Улога сестре у извођењу алерголошких тестова у педијатрији ( припрема детета, 

материјала,техника извођења) 
4 Улога сестре у правилном мерењу виталних знакова и регистровање у температурну 

листу 
5 Улога сестре у прикупљању урина за биохемијски и бактериолошки преглед 
6 Улога сестре у узимању бриса и слању на преглед 
7 Улога сестре у узимању спутума за биохемијски и бактериолошки преглед 
8 Улога сестре у техници извођења евакоклизме код одојчета и старијег детета 
9 Улога сестре у техници узимања крви за биохемијске анализе ( СЕ, ККС, УРЕА, 

ГЛИКЕМИЈА, ЈОНОГРАМ, ХЕПАТОГРАМ, АСТРУП, ФИБРИНОГЕН ) 
10 Улога сестре у припреми детета,материјала и техници апликовања парентералне 

терапије ( интрамускуларна, интравенозна, субкутана, интракутана ) 
11 Улога сестре у примени инфузија у педијатрији 
12 Улога сестре у узимању столице за копрокултуру и на цревне паразите, 
13 Улога сестре у примени трансфузије крви у педијатрији( припрема детета, 

материјала,техника рада ( извођења )) 
14 Улога сестре у стерилизацији инструмената,завојног материјала,рукавица и др.                     

( аутоклав, суви стерилизатор, хемијска стерилизација ), контрола стерилизације 
15 Улога сестре у испирању желуца код деце ( припрема детета, материјала, техника 

извођења) 
16 Улога сестре у катетеризацији мокраћне бешике ( припрема детета, материјала, техника 

извођења) 
17 Улога сестре у нези код тромбофлебитиса ( припрема детета, материјала,техника рада ) 
18 Улога сестре у примени завоја ( припрема детета, материјала,техника постављања ) 
19 Улога сестре у обради ране,слању конца ( припрема детета, материјала,техника рада ) 
20 Улога сестре у обради свежих и старих опекотина ( припрема детета, материјала, 

техника рада ) 
21 Улога сестре у имобилизацији код деце ( привремена имобилизација ) припрема детета, 

материјала, техника рада 
22 Улога сестре у исхрани детета преко назогастричне сонде( припрема детета, 

материјала, техника рада ) 



23 Улога сестре у постоперативној нези болесника 
24 Улога сестре у купању и повијању новорођенчета и одојчета 
25 Улога сестре у нези и обради пупка код новорођенчета 
26 Улога сестре у антропометријским мерењима ( телесна маса, телесна дужина, висина, 

обим главе и грудног коша ) 
27 Улога сестре у пријему болесног детета и његовом смештају у болесничку јединицу 
28 Улога сестре у храњењу одојчета и малог детета ( преко бочице, кашичицом ) 

евиденција оброка и поступак са прибором за храњење 
29 Улога сестре у првој помоћи код повраћања,посматрању повраћајних маса и 

евиденцији 
30 Улога сестре у прикупљању,мерењу и евиденцији диурезе у педијатрији 
31 Улога сестре у припреми и примени АНТИШОК ТЕРАПИЈЕ у педијатрији 
32 Улога сестре у припреми детета и материјала за лумбалну пункцију 
33 Улога сестре у припреми детета и материјала за пункцију коштане сржи 
34 Улога сестре у извођењу IVP -е у педијатрији ( припрема детета, материјала, техника 

извођења) 
35 Улога сестре у извођењу MCUG-е у педијатрији ( припрема детета, материјала, техника 

извођења) 
36 Улога сестре у припреми и извођењу OGTT - а код деце 
37 Улога сестре у припреми и дозирању инсулина код деце  
38 Улога сестре у припреми и извођењу ЕКГ-а код деце 
39 Улога сестре у избору правилног положаја код детета са отежаним дисањем                 

( ФОВЛЕРОВ.КВИНКЕОВ,КОЛЕМАНОВ ) 
40 Улога сестре у одржавању пролазности дисајних путева код деце 
41 Улога сестре у припреми и извођењу МАНТУ ПРОБЕ код деце  
42 Улога сестре у одржавању и руковању инкубатором 
43 Улога сестре у првој помоћи и нези код конвулзивних стања 
44 Улога сестре у исхрани деце са малформацијама дигестивног тракта 
45 Улога сестре у припреми пиринчаних чорби од 1 – 5 % 
46 Улога сестре у припреми антидијароичне исхране код деце 
47 Улога сестре у контроли шећера и ацетона у урину, код оболелих од дијабетеса – 

евиденција у листу 
48 Улога сестре у припреми 2 / 3 млека за одојчад 
49 Улога сестре у припреми пуномасног млека у праху 
50 Улога сестре у збрињавању непокретних болесника у постељи 
51 Улога сестре у припреми пацијента за лекарску визиту и асистирање у току визите 
52 Улога сестре у припреми и апликовању терапије  
53 Улога сестре у припреми болесника,асистирање медицинске сестре у примени 
ултразвучних испитивања код трудница и новорођенчета 



54 Улога сестре у припреми болесника,материјала и асистирање при извођењу 
радиолоске дијагностике(рендгенграфија,рендгенскопија,ЦТ) 
55 Улога сестре у припреми болесника ,материјала,асистирање при извођењу 
ендоскопских испитивања 
56.Улога сестре у припреми болесника за магнетну резонанцу 

57 .Улога сестре у припреми болесника и материјала за извођење фототерапије 

58 Улога сесте у процени виталних функција ,приступ витално угроженом болеснику 

59 Улога сестре у припреми болесника ,материјала и нези болесника на механичкој 
вентилацији,нега интубираног болесника 

60.Сестринске интервенције код статуса асматикуса 

61.Улога сестре у пружању прве код аспирације страног тела 

62.Улога медицинске сестре у праћењу болесника и  правилној евиденцији параметара на 
инвазивном мониторингу 

63.Кардиопулмонална реанимација-индикације за указивање прве помоћи,редослед 
пружања прве помоћи 

64.Прва помоћ и нега болесника са анафилактичким шоком-антишок терапија 

65.Принципи неге код конвулзивних стања 

66.Принципи неге код статуса епилептикуса 

67.Улога сестре у нези коматозних болесника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА УСМЕНУ ПРОВЕРУ ЗНАЊА  НА ПРАКТИЧНОМ ДЕЛУ 
МАТУРСКОГ ИСПИТА,  ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ                                                                               

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР 

1 Особености физичког,психичког и социјалног раста и развоја деце и фактори који делују 
на њих 

2 Пријем и отпуст детета из стационарне здравствене установе –административна и 
санитарна обрада при пријему и отпусту 

3 Посматрање болесног детета – знаци и симптоми 

4 Температура – врсте термометра за мерење температуре, регистровање у температурну 
листу, температурне кривуље  

5 Пулс – фреквенција, ритам, квалитет, регистровање у температурну листу 

6 Посматрање и процена дисања – карактеристике, начин мерења – регистровање. Типови 
патолошког дисања 

7 Мерење артеријске тензије код деце – регистровање 

8 Врсте брисева, њихов значај у дијагностици и лечењу. Антибиограм 

9 Спутум као дијагностички материјал ( макроскопско посматрање, узимање и слање на 
бактериолошка испитивања, припрема детета и узимање трахеалног аспирата ) 

10 Повраћање, посматрање повраћајних маса и њихово слање на бактериолошки и хемијски 
преглед. Помоћ детету при повраћању 

11 Столица – посматрање, обележавање, слање на бактериолошки и биохемијски преглед. 
Регистровање столице у температурну листу 

12 Урин – макроскопски и микроскопско посматрање. Диуреза. Бактериолошки преглед 

13 Припрема детета за венепункцију и слање за лабораторијске прегледе ( биохемијске, 
хематолошке, серолошке ) 

14 Седиментација еритроцита 

15 Значај правилног организовања антишок терапије 

16 Значај правилног регистровања лекова код парентералне апликације лекова (дозирање, 
временски интервали и регистровање )  



17 Путеви уношења лекова у организам : могућност настанка алергије код деце 

18 Припрема комплета материјала и лекова за реанимацију новорођенчета 

19 Посматрање виталних параметара и коже новорођенчета. Прва нега новорођенчета 

20 Нега новорођенчета са хипо и хипер – термијом 

21 Нега оболелих на респираторним органима – исхрана,дијагностика , терапија и 
здравствено васпитни рад 

22 Примена ултразвука у дијагностици ( труднице, новорођенчад ) 

23 Нега и терапија код псеудокрупа и крупа 

24 Прва помоћ код аспирације страног тела 

25 Помоћ код асматичног напада,алерголошки тестови,хипосензибилизација 

26 Нега оболелих од туберкулозе – превенција ( исхрана ), дијагностика и терапија и 
здравствено васпитни рад 

27 Туберкулинске пробе 

28 Дијагностика и терапија ,превенција и здравствено васпитни рад 
код болести дигестивног тракта 

29 Посматрање болесног детета ( процена ухрањености,дехидрације... ) 

30 Нега и терапија код неуротоксичног синдрома 

31 Припрема, извођење и праћење трансфузије код деце 

32 Припрема и апликовање цитостатика код деце и здравствено васпитни рад 
 

33 Стање шока – збрињавање болесника, прва помоћ и терапија 

34 Припрема детета и материјала за ларингоскопију 

35 Припрема детета и материјала за бронхоскопију 

36 Припрема детета и материјала за гастроскопију 

37 Здравствена нега код болести кардиоваскуларног система ( дијагностика, терапија и 
исхрана ) 

38 Прва помоћ код Кардијак арест-а 



39 Нега код нефротског синдрома 

40 Нега и исхрана код обољења дијабетес мелитуса. Дијагностика и терапија и здравствено 
васпитни рад 

41 Нега код дијабетичне коме 

42 Хипогликемијски шок, узроци, клиничка слика, прва помоћ 

43 Савремени третман код акутног и хроничног тровања деце 

44 Поступак детоксикације код обољења деце и код коматозне деце  

45 Тровање лековима – прва помоћ 

46 Улога сестре при корекцији хидроелектролитских и ацидобазних поремећаја 

47 Примена и значај магнетне резонанце у педијатрији 

48 Припрема детета и материјала за лумбалну пункцију 

49 Примена интервјуа у здравствено васпитном раду 

50 Мониторинг систем праћења болесника 

51 Здравствено васпитање-дефиниција,циљеви 

52 Планирање и програмирање здравствено васпитног рада 

53 Здравствено васпитна средства 

54 Специфицности неге,здравствено васпитни рад и социјализација деце са посебним 
потребама 

55 Примена и значај оксигенотерапије у педијатрији 

56 Нега и дијагностика код болести крви и хематопоетских органа – стернална 
пункција 

57 Ексангвинотрансфузија недоношчета и новорођенчета 

58 Нега и дијагностика оболелих на респираторним органима – плеурална пункција 

59 Прва помоћ, третман и терапија код епи напада 

60 Нега новорођенчета са РДС-ом 

61 Прва помоћ код синкопе 

62 Срчане дисритмије-тахикардни облици аритмија,нега и терапија 



63 Сестринске интервенције код болесника са хеморагиским и пострауматским шоком 

64 Сестринске интервенције код болесника и принципи неге код болесника у 
хепатичној коми 

65 Сестринске интервенције код болесника и принципи неге код болесника у 
уремичној коми 

66 Здравствена нега деце са септичним стањима( менингококна сепса) 

67 Здравствена нега новорођенчета са урођеним аномалијама гастроинтенстиналног 
тракта 

68   Здравствена нега новорођенчета са урођеним дефектом трбушног зида 

69 Прва помоћ и нега болесника са акутним крварењима-акутно искрварење 

70 Прва помоћ код болесника са акутним искрварењем из горњих и доњих партија 
дигиствног тракта 

71 Поступак код крварења из носа 

72 Акцидентне повреде-прва помоћ и нега унесрећених са термичким 
повредама(опекотине,опаротине,промрзлине) 

73 Прва помоћ и нега унесрећених код удара електричне струје и грома 

74 Прва помоћ и нега унесрећених са хемијским опекотинама коже и ока 

 


