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Број: 01-3-156
Датум: 06.07.2015.године
На основу члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 44.
Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, на сједници
Наставно - научног вијећа Медицинског факултета у Фочи одржаној 06.07.2015. године донијета је
ОДЛУКА
О усвајању тема за израду мастер радова
Члан 1.
Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија на студијскoм програму
Здравствена њега на Медицинском факултету у Фочи, како слиједи:
Предмет: Научно-истраживачки рад у здравственој њези
Проф . др Дејан Бокоњић:
1. Квалитет живота дјеце са хроничним болестима
2. Значај комуникационих вјештина и тимског рада у сестринству
Проф. др Славенка Јанковић:
1. Квалитет живота средњошколаца са младалачким акнама
2. Утицај демографских и социјално-економских детерминанти на кориштење услуга примарне
здравствене заштите
3. Повезаност демографских и социјално-економских фактора са самопроцјеном здравља
4. Повезаност стилова живота и социјално-економског статуса са оболијевањем од хроничних
незаразних болести
Проф. др Биљана Мијовић:
1. Знање, ставови и пракса здравствених радника о епидемиолошким карактеристикама и
превенцији крвно преносивих инфекција – оригинални рад или прегледни рад
2. Преваленција болничких инфекција – оригинални рад или прегледни рад
3. Епидемиолошке и клиничке карактеристике морбила у епидемији у Републици Српској
(одредиће се накнадно подручје на коме ће се урадити оригинално истраживање)

Проф.др Синиша Ристић
1. Интолеранција на храну – лактозу и глутен, оригинално истразивање или системски
прегледни рад
2. Биомаркери остецења организма дјеловањем јонизујуцег зрацења, системски прегледни рад
Предмет: Теорија здравствене његе и праксе
Доц. др Љиљана Миловић
1.

Струковне асоцијације и сестринска професија

2

Процес здравствене његе и сестринска пракса

3.

Психосоцијални аспекти малигних болести

4.

Образовање и професионализација сестринства

5.

Идентификовање потреба за његом код обољелих од дијабетеса

6.

Комуникација за обољелим од малигних болести

Предмет: Квалитет живота болесника
Доц.др Љиљана Кулић
1. Утицај физичког, психичког и социјалног функционисања на квалитет живота болесника
2. Квалитет живота у геријатријској популацији
3. Квалитет живота болесника на палијативној њези
4. Мерење квалитета живота болесника
5. Улога медицинских сестара у остваривању квалитета живота болесника
6. Квалитет живота обољелих од:
а) кардиоваскуларних болести или респираторних болести или психијатријских или
гастроинтестиналних болести и др. или
б) шизофреније или психоза или мултипле склерозе и др. (по избору)
Предмет : ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА У МЕДИЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЊЕЗИ
Доц.др Љиљана Кулић

1. Развој интерперсоналне сарадње у међународним оквирима
2. Улога етичких принципа и принципа здравствене његе у интерперсоналној едукацији медицинских
сестара
3. Интерперсоналне едукације у систему образовања у области здравствене његе
4. Историјски развој интерперсоналне едукације у области здравствене његе
5. Имплементација интерперсоналне едукације у професионаллном раду у области здравствене његе
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
1. Ст.служба
2. Web site
3. У материјале Вијећа
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједник Вијећа
Проф. др Милан Кулић

