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Школа која ти омогућава да 

твоја жеља из детињства 

постане стварност. 



ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ПЕДИЈАТРИЈСКА 

СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 

 Имаш изражену љубав и саосећање према  

деци 

 Потребу да помогнеш 

 Велико разумевање 

 Желиш да им пружиш охрабрење и помогнеш 

у бржем излечењу. 

 

Ово је прави избор за тебе  



ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР  

– ПЛЕМЕНИТ И ОДГОВОРАН ПОСАО 

 
 Бити педијатријска сестра значи несебично 

пружање  подршке и помоћи деци  у току 

лечења и рехабилитације у циљу краћег 

трајања болести и бржег излечења.  

 

 У раду са  децом – пацијентима треба 

препознати и уважавати њихове различитости  

и потребе, бити стрпљив, имати емпатски став 

и увек имати довољно времена. 

 

 Велико стучно 
знање 

Љубав Одговорност Марљивост 



  Активост педијатријске сестре - техничара започиње 

приликом првог контакта са здравим или болесним дететом, 

при спровођењу здравствене неге након рођења, при  пријему 

на болничко одељење, па до његовог отпуштања из болнице. 

 

 Педијатријска сестра је та која деци и родитељима олакшава 

боравак у болничкој установи, помаже да дете својим 

позитивним односом активно доприноси излечењу.  

  

 Медицинска школа „Београд“  – синоним је за једну од 

најтраженијих стручних школа код нас. Налази се у срцу 

Београда  и постоји више од једног века. Окружена је 

многобројним здравственим установама које припадају 

Универзитетском Клиничком Центру Србије. То нам 

омогућава ефикасно извођење вежби чији је циљ стицање 

знања и овладавање вештинама. 

 



 Школовање за образовни профил Педијатријаска сестра 
- техничар траје четири године. 

 У оквиру овог  смера ученици стичу знања о неговању 
здраве и  лечењу болесне деце. Ученици се 
оспособљавају да учествују у свим медицинско-
техничким радњама превенције и лечења дечјих 
болести, али и у спровођењу здравственог васпитања 
чиме унапређују здравствену културу. 

 Након завршетка школовања наши ученици су услед 
континуирне обуке и практичне примене усвојеног 
теоријског знања, као и усвојених вештина и техника у 
непосредном раду са децом у здравственим установама, 
потпуно оспособљени за рад.  

 Могућност запослења је велика: домови здравља (дечји 
и школски диспанзер), породилишта, дечје клинике, 
амбуланте, институти, предшколске установе 
(превентива).  

 





НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

(ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР): 
Први разред 

  

Други разред 

  

Трећи разред 

  

Четврти разред 

  

Српски језик и 

књижевност 

Математика 

Биологија 

Историја 

Рачунарство и 

информатика 

Страни језик 

Географија 

Хемија 

Физика 

Анатомија и 

физиологија 

Физичко васпитање 

Здравствена нега 

деце 

(теорија и вежбе) 

Музичка уметност 

Ликовна култура 

Изборни предмет 

(грађанско 

васпитање, 

верска настава) 

Прва помоћ 

  

Српски језик 

и књижевност 

Математика 

Биологија 

Страни језик 

Хемија 

Физика 

Физичко васпитање 

Здравствена нега 

деце 

(теорија и вежбе) 

Изборни предмет 

(грађанско 

васпитање, 

верска настава) 

Историја 

Патологија 

Микробиологија са 

епидемиологијом 

Педијатрија са 

негом 

Хигијена са 

здравственим 

васпитањем 

Фармакологија 

  

Српски језик и књижевност 

Биологија 

Страни језик 

Хемија 

Физика 

Физичко васпитање 

Здравствена нега деце 

Изборни предмет 

(грађанско васпитање, 

верска настава) 

Социологија 

Педијатрија са негом 

(теорија и вежбе) 

Психологија и дечја 

психологија 

Инфектологија 

(са негом – теорија и вежбе 

Акушерство и гинекологија 

(теорија и вежбе) 

  

Српски језик  

и књижевност 

Биохемија 

Страни језик 

Физика 

Физичко васпитање 

Здравствена нега деце 

Изборни предмет 

(грађанско васпитање, 

верска настава) 

Педијатрија са негом 

(теорија и вежбе) 

Дечја 

неуропсихијатрија  

са негом(теорија и 

вежбе) 

Дечја хирургија са 

негом              (теорија 

и вежбе) 

Филозофија 

Устав и права грађана 

  



  Ученицима образовног профила педијатријска 

сестра - техничар пружамо квалитетна и савремена 

стручна знања, како за  успешно бављање занимањем 

тако и за даље образовање. 

 Квалитетан наставни кадар са вишегодишњим 

искуством кроз очигледну  и интерактивну наставу 

обезбеђује сваком ученику појединачно напредовање 

и развој према њиховим могућностима и потребама. 

 О томе сведоче одлични резултати и велики број 

награда са многобројних  општинских и републичких 

такмичења из општеобразовних и стручних предмета. 



РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА ИЗ 

ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

 Победнички тим Републичког такмичења на  

веб-сајту YouTube              

https://youtu.be/Wamcvzjzt7Q 

 

 

 

 

https://youtu.be/Wamcvzjzt7Q
https://youtu.be/Wamcvzjzt7Q


 Наши шампиони знања 

 



  Вежбе у кабинету здравствене неге деце 

 

Повијање и пресвлачење одојчета 

Приказ образовног профила педијатријска сестра – техничар на YouTube (од 

16:38 до 18:24) 

https://www.youtube.com/watch?v=WVMUMzBRYT0 

https://www.youtube.com/watch?v=WVMUMzBRYT0


Техника узимања венске крви  

Апликација лека 

Примена инфузионих 

раствора 



 У КАБИНЕТУ ИСХРАНЕ – ПРИПРЕМАЊЕ 

ОБРОКА ЗА ОДОЈЧЕ 

 



ИСКУСТВА НАШИХ УЧЕНИКА  ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА – ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 

 
 Медицинску школу „Београд“ уписали смо из љубави према деци и 

медицини као племенитој грани науке. Желели смо да будемо окружени 
људима истих   интересовања. Током школовања стекли смо велики број 
искуства, познанства и пре свега знања. Пријатно нас је изненадило 
колико су стручни предмети примењиви и неопходни у свакодневном 
животу.  

 Као будућe педијатријске сестре и техничари током нашег школовања 
научили смо како да поступамо са здравим и болесним дететом. У 
кабинетима смо увежбавали купање, храњење, повијање и негу детета. 
Такође смо научили како се раде различите процедуре у дијагностичке и 
терапијске сврхе које имају широку примену (одељење педијатрије, 
неонатологије, неуропсихијатрије, инфективних болести, хирургије...).  

 Велики број нас се и такмичио из анатомије, прве помоћи, а и из других 
предмета         као што су енглески језик и физичко васпитање. 

 Подељени у групе, заједно са професорима посетили смо различите 
клинике где смо из прве руке посматрали рад са пацијентима и 
примењивали научено. 

 Учествовали смо у многим хуманитарним акцијама у виду организовања 
турнира и сакупљања новчаних средстава у хуманитарне сврхе, као и у 
акцији добровољног донирања крви.  



САЈАМ ОБРАЗОВАЊА  

ПРИКАЗ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ „БЕОГРАД“ 

 



ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 



ПУНО ДРУЖЕЊА И СМЕХА НА ЈЕДНОЈ 

ОД НЕЗАБОРАВНИХ ЕКСКУРЗИЈА 

 

Уколико и ти желиш да твој животни позив буде ово 

хумано занимање придружи нам се.  

Медицинска школа „Београд“ 


