
Здравствена заштита 

студената на практичној 

настави АУП



 Проблем се огледа у даљој организацији и 

опрерационализацији предмета Активности у 

природи на основним академским студијама.

 Жеља нам је да прикажемо превентивне поступаке 

од стране организатора и лекарске службе, односно 

у здравственој   заштити студената на практичној 

настави.

 Исход је приказом реализације здравствене 

заштите студената у пракси.



 Превентивни поступци: пре, за време и после 

реализованих активности

 Пре активности: контрола реквизита и простора за 

непосредну реализацију активности и професионална 

припрема лекара (задаци лекара)

 За време активности: ред и дисциплина на настави

 После активности: анализа рада са подношењем 

извештаја



 Oбoљење- повреда N          %

Опекотине од сунца - првог степена (Combustio I0) 35 15,98

Опекотине  од сунца – другог степена (Combustio II0) 10 4,57

Запаљење ждрела – Pharingitis 15 6,85

Запаљење крајника и ждрела – Tonsilopharingitis 8 3,65

Запаљење синуса – Sinusitis 3 1,37

Пролив – Diarrhoea 30 13,69

Стомачне тегобе у виду болова – Colice abdominalis 5 2,28

Тахикардија и његов поремећај – Tachiarrhythmia 1       0,46

Угануће скочног зглоба – Distorsio articalatio talocruralis 2 0,91

Ране у виду нагњечине и раздерине - Vulnus lacerocntusum 6 2,74

Убодна рана – Vulnus punctum 1 0,46

 УКУПНО 115 52,50



Задаци лекара :

 Лекар мора да буде упознат са свременим 
начином лечења повреда и оболевања учесника 

практичне наставе

 Мора да познаје правила понашања, дневних
активности студената при извођењу  практичне 

наставе

 Мора да обезбеди здравствену заштиту учесника 
на практичној настави

 Одговоран је за здравствену заштиту од времена 
поласка до завршетка и повратка у место боравка 
и студирања студената, наставног кадра, возача и 

другог помоћног особља



ПРЕПОРУКЕ 

 НЕОПХОДНА СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПРЕ ОДЛАСКА НА 

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ

 ПОСЕБНО УКАЗАТИ НА ПРЕВЕНТИВНЕ ПОСТУПКЕ КОЈИ 

ТРЕБА САМИ СТУДЕНТИ ДА ОБАВЕ

 НЕОПХОДНОСТ ТИМСКОГ И СТРУЧНОИГ РАДА

 ПОТРЕБА ДА СЕ БЛАГОВРЕМЕНО СТУДЕНТИ ИНФОРМИШУ 

ОКО РЕАЛИЗАЦИЈА ОВОГ ВИДА НАСТАВЕ

 ИСПРАВНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ РЕКВИЗИТА И СРЕДИНЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ


