
МАТУРСКИ ИСПИТ 

 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (ГАС) 

-Теоријска питања- 

1. Интрахоспиталне инфекције – Воргалликов ланац, профилакса интрахоспиталне 

инфекције. 

2. Вођење првог порођајног доба – контрола контракције, водењака, дилатације. 

3. Прва помоћ код тровања киселинама и базама. 

4. Узимање вагиналног бриса по методи Папаниколау. 

5. Одређивање термина порођаја. 

6. Спровођење неге код колпитиса. 

7. Улога гинеколошко акушерске сестре у превенцији рагада и маститиса. 

8. Прва помоћ код акутних гинеколошких крварења. 

9. Медикаментозно вођење порођаја. 

10. Контрола дојке. 

11. Атонија утеруса- улога гинеколошко акушерске сестре. 

12. Рад гинеколошко акушерске сестре у саветовалишту за труднице. 

13. Реанимација новорођенчета. 

14. Превијање – припрема материјала, болесника и улога сестре. 

15. Анафилактички шок – симптоми, улога гинеколошко акушерске сестре. 

16. Дужности гинеколошко акушерске сестре у четвртом порођајном добу. 

17. Контрола општег стања бабињара. 

18. Евакоклизма.  

19. Крвни притисак.  

20. Улога гинеколошко акушерске сестре у праћењу знакова претеће руптуре утеруса и 

даљи поступак. 

21. Асфиксија новорођенчета. 

22. Спровођење неге код ендометритиса. 

23. Методе демонстрације и животне демонстрације. 

24. Амниоскопија – припрема материјала, инструмената и труднице. 

25. Дезинфекција – методе дезинфекције. 

26. Вођење другог порођајног доба. 

27. Прво прихватање новорођенчета. 

28. Утврђивање трудноће на основу прве јутарње мокраће – имунолошки тест. 

29. Нега труднице са гравидним токсикозама. 

30. Поступак код тромбофлебитиса. 

31. Припрема за збрињавање малих руптура на међици и вагини. 

32. Декубитус – задаци акушерске сестре у превенцији декубитуса. 

33. Преоперативна припрема гинеколошких болесница. 



34. Стерилизација – методе стерилизације. 

35. Прва помоћ код термичких повреда. 

36. Целиоскопија – припрема материјала и болеснице. 

37. Допунски преглед у гинекологији. 

38. Здравствено васпитни рад са трудницама. 

39. Улога гинеколошко акушерске сестре у нези код дехисценције ране ( епизиотоија) 

40. Предавања са дискусијом. 

41. Припрема материјала и асистирање код мануелне ревизије материчне дупље. 

42. Рад у малој групи. 

43. Прва помоћ код интракоиталних повреда гениталних органа – улога сестре. 

44. Средства масовне комуникације у здравственом васпитању. 

45. Спровођење неге код пелвиоперитонитиса. 

46. Трансфузија крви – индикације и контраидикације. Улога гинеколошко акушерске 

сестре. 

47. Припрема за прихватање новорођенчета код царског реза. 

48. Превенција постоперативних компликација – улога сестре. 

49. Прва помоћ и нега код уједа животињаа. 

50. Пријем болеснице на гинеколошко одељење. 

51. Дисање ( фреквенца, ритам, квалитет дисања и патолошки облици дисања) 

52. Прва помоћ код ванматеричне трудноће – улога сестре. 

53. Прва помоћ код крварења у трудноћи – улога сестре. 

54. Медикаментоозно вођење порођаја. 

55. Припрема и примена лекова по порођајним добима. 

56. Припрема болесница, одељења и улога гинеколошко акушерске сестре у лекарској 

визити. 

57. Посета болесника и однос гинеколошко акушерске сестре према посети. 

58. Кардиопулмонална реанимација новорођенчета. 

59. Пострансфузионе компликације – улога гинеколошко акушерске сестре у 

превенцији компликација. 

60. Интервју. 

61. Психофизичка припрема труднице за порођај. 

62. Апликације лекова, врсте апликације. 

63. Етика здравствених радника- лик медицинске сестре. 

64. Вештачка исхрана болесника- улога акушерске сестре. 

65. Прва помоћ код задесних тровања у трудноћи и ван ње. 

66. Припрема труднице и материјала за вештачко прокидање водењака. 

67. Припрема за прихватање новорођенчета код карличног става. 

68. Контрола контракција, водењака, дилатације. 

69. Организација рада и принципи рада на гинеколошко акушерском одељењу. 

70. Кардиопулмонална реанимација код одрасллих. 



71. Подизање у дренажни положај, аспирација, прва процена стања новорођенчета, 

пресецање пупчаника, показивање новорођенчета мајци и купање истог. 

72. Прва помоћ код електричног удара и удара грома. 

73. Припрема гинеколошких инструмената за стерилизацију и дезинфекцију, улога 

гинеколошко акушерске сестре. 

74. Температура ( мерење, евиденција, температурне кривуље) 

75. Припрема за прихватање новорођенчета рођеног помоћу вакума и форцепса. 

76. Нега бабињара са неправилним лохијама. 

77. Пулс ( фреквенца, ритам, квалитет, евиденција) 

78. Демонстрација прве неге новорођенчета са обрадом пупчаника по модулу. 

79. Биопсија вулве и цервикса. 

80. Припрема за збрињавање епизиотоммије. 

81. Спровођење неге код аднекситиса. 

82. Принципи рада у боксу за новорођенчад. 

83. Спровођење неге код цервицитиса. 

84. Примена технике дојења. 

85. Припрема за инсеминацију и вантелесну оплодњу. 

86. Знаци успешног дојења. 

87. Нега недонешеног детета. 

88. Припрема за постављање и скидање спирала. 

89. Узимање анамнестичких података – историја болести. 

90. Скидање кондилома и папилома. 

91. Нега болеснице са перфорацијом утеруса. 

92. Познавање симптома и улога акушерсске сестре у пружању помоћи породиљи у 

стању шока. 

93. Преоперативна припрема за конизацију цервикса и хистеректомију. 

94. Инвазивна пренатална дијагностика. 

95. Неинвазивна пренатална дијагностика 

96. Ургентна стања у акушерству. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТУРСКИ ИСПИТ 

 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (ГАС) 

-практична питања- 

1. Узимање анамнестичких података. 

2. Санитарна обрада труднице. 

3. Узимање карличних мера сантиметром. 

4. Узимање карличних мера пелвиметром. 

5. Узимање вагиналног бриса на степен чистоће. 

6. Узимање бриса на Хламидију, Микоплазму, Уреаплазму. 

7. Узимање вагиналног бриса за цитихормонску анализу. 

8. Мерење телесне тежине труднице. 

9. Спољни преглед труднице – инспекција. 

10. Спољни преглед труднице – палпација. 

11. Спољни преглед труднице – аускултација. 

12. Колпоскопија – припрема материјала и болеснице, значај колпоскопског прегледа. 

13. Мереље телесне масе новорођенчета. 

14. Вођење трећег порођајног доба. 

15. Припрема за збрињавање руптура на грлићу материце. 

16. Пункција Дугласовог простора. 

17. Припрема за ревизију грлића материце. 

18. Припрема за вештачку руптуру грлића материце. 

19. Контрола лохија. 

20. Припрема материјала и асистирање код инструменталне ревизије материчне дупље. 

21. Примена кардиотокографа у акушерству. 

22. Припрема за гинеколошки преглед и асистирање. 

23. Припрема за ендометријалну биопсију. 

24. Припрема за експлоративну киретажу, поступак код миседа и резидуе. 

25. Припрема за артефицијални прекид трудноће 

26. Вагинално испирање. 

27. Катетеризација – припрема материјала и труднице. 

28. Припрема за хистеросалпингографију. 

29. Мерење и обележавање новорођенчета, попуњавање порођајне листе. 

30. Палпација. 

31. Пријем новорођенчета у дечији бокс. 

32. Улога акушерских сестара у контроли виталних функција и неге код царског реза. 

33. Евакоклизма – припрема материјала и болеснице. 

34. Крвни притисак. (мерење, евиденција) 

35. Температура ( мерење, евиденција) 



36. Пулс ( мерење,евиденција) 

37. Одређивање термина порођаја. 

38. Биопсија вулве и цервикса 

39. Фракционирана експлоративна киретажа. 


