Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије радиолошке технологије
Врста и ниво студија: основне струковне студије – студије првог степена
Назив предмета: Социјална медицина (Рт.соц.3.2.)
Наставник: Ержебет Ф. Ач Николић, Светлана Т. Квргић, Весна П. Мијатовић Јовановић, Оља Т. Нићифоровић-Шурковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Циљ предмета:
Упознавање са дефиницијом и садржајем социјалне медицине и јавног здравства, појмовима и одредницама здравља и болести,
здравља појединца и заједнице, као и утицајем друштвених фактора на здравље. Стицање знања о садржају, циљевима и
организацији здравствена заштите, факторима ризика, угроженим групама и мерама здравствене заштите. Разумевање значаја
правовременог откривања болести. Стицање знања о правима и дужностима грађана у здравственој заштити и оспособљавање
студента за прихватање и примену социјално медицинског приступа у будућој пракси.
Исход предмета
Након наставе из предмета Социјална медицина студенти ће бити упознати са системима здравствене заштите и системом у ком ће
радити, реформама система, врстама здравствених установа, нивоиама здравствене заштите, специфичностима менаџмента у здравству
и значајем сталног унапређења квалитета здравствене заштите. Упознаће се са актуелном здравственом политиком и најзначајнијим
европским стратегијама за унапређење здравља. Разумеће утицај еколошких и друштвених фактора на здравље и болест, биће упознати
са индикаторима за процену здравственог стања становништва и могућностима превенције и контроле болести од јавноздравственог
значаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
јавно здравство и социјална медицина – историјат
савремени концепт здравља и квалитета живота
детерминанте здравља
методе и индикатори за процену здравственог стања становништва
јавноздравствени значај здравствених проблема
планирање и програмирање у здравству
здравствено васпитање
промоција здравља
класификациони системи и стандарди у здравству
здравствена документација
здравствена заштита вулнерабилних друштвених група
здравствена заштита
здравствене установе и здравствени радници
системи здравствене заштите
модели финансирања
квалитет здравствене заштите
здравствена технологија
менаџмент у здравству
здравствена политика и стратегије за унапређење здравља
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
0
Методе извођења наставе Предавања. Интерактивна настава; Power Point Presentations
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
30
писмени испит
практична настава
усмени испт
70
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