
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије медицинске рехабилитације 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Социјална медицина (Мре.соц.1.1) 

Наставник: Ержебет Ф. Ач Николић, Светлана Т. Квргић, Весна П. Мијатовић Јовановић,  Снежана Н. Укропина, Оља Т. 

Нићифоровић Шурковић,  Соња Љ. Шушњевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознати студенте са мерама, нивоима и организацијом здравствене заштите и оспособити их за примену 

социјално медицинског приступа у будућој пракси. 

Исход предмета: Познавање специфичности јавног здравља,  разумевање и вредновање здравственог стања становништва 

познавање класификационих система у здравству, разумевање функционисања система здравствене заштите и 

специфичности менаџмента у здравству, познавање здравствене политике 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој и дефиниција социјалне медицине. Здравље и квалитет живота. Јавно здравље. Комуникација у здравству. Здравствена 

заштита. Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању здравствене заштите. Вулнерабилне категорије. Здравствена 

политика. Критеријуми за процену социјално медицинског значаја здравствених проблема.Методологија превенције и 

контроле масовних незаразних болести. Системи здравствене заштите у свету. Програмирање здравствене заштите. Улога 

здравствених установа и здравствених радника у систему здравствене заштите. Здравствена технологија. Квалитет 

здравствене заштите. Класификациони системи и стандарди у здравству. Менаџмент у здравству. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- 
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1. Јаковљевић Ђ, Грујић В, уредници. Социјална медицина. Универзитет у Новом Саду: Медицински факултет, 2014. 

Допунска 

1. Симић С. и сар. Социјална медицина – уџбеник за студенте медицине. Медицински факултет Универзитета у Београду, 

2012. 

2. Стаматовић М, Јаковљевић Ђ, Легетић Б, Мартинов Цвејин М. Здравствена заштита и осигурање. Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1996. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

0 

Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


