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Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија: мастер струковне студије 

Назив предмета: Епидемиологија 

Статус предмета: обавезни предмет модула Јавно здравље 

Семестар: друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Циљ едукације је да студент разуме и зна да примени епидемиолошке методе, одговарајуће мере у превенцији и 

сузбијању болести кроз процедуре опште и специјалне здравствене неге. 

Исход предмета: 

Исход предмета је савладавање епидемиолошке методе рада, упознавање са епидемиолошким карактеристикама 

заразних и масовних болести непознате етиологије и оспособљавање студента за предузимање мера у њиховој 

превенцији и њиховом сузбијању. Исход предмета је и упознавање студента са применом епидемиолошког надзора у 

свакодневном раду при спровођењу процедура опште и специјалне здравствене неге на свим нивоима здравствене 

заштите, применом епидемиолошког упитника, имунопрофилаксе, серопрофилаксе и хемиопрофилаксе у редовним и 
ванредним ситуацијама и епидемијама. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Предмет, дефиниција и задаци епидемиологије, eпидемиолошке методе. Епидемиолошки надзор. Епидемиолошки 

модели. Агенс, домаћин и средина. Путеви преношења заразних болести. Епидемиолошке карактеристике епидемија. 

Мере спречавања и сузбијања заразних болести. Имуно профилакса, серопрофилакса и хемиопрофилакса. 

Епидемиологија заразних болести. Епидемиологија болести непознате етиологије. Скрининг. Болничке инфекције. 
Практична настава 

Извори података о оболевању и умирању - значај, законске основе, техника пријављивања, врсте пријава, употреба 

података, коришћење интернета за прикупљање информација, струковни аспекти. Основни показатељи величине 

епидемиолошког проблема, показатељи оболевања, показатељи умирања, опште, специфичне и стандардизоване стопе. 

Основне епидемиолошке методе. Јединица епидемиолошког испитивања, дефиниција, значај, врсте колектива, 

практични примери. Епидемиолошки надзор, основни појмови. Имунизација, врсте вакцина и њихова примена, 

контраиндикације за вакцинацију, организација вакцинације, вођење документације, пријаве нежељених реакција. 

Имунизација, систематка имунизација, вакцинација по епидемиолошким и клиничким индикацијама, вакцинација 

путника у међународном саобраћају, календар вакцинације, примери. Епидемиолошки упитник - значај упитника, 

делови упитника, креирање упитника. Истраживање епидемије, извори података за откривање епидемије, кораци у 

истраживању епидемија заразних болести, примери истраживања епидемија заразних болести, респираторне епидемије, 

контактне епидемије, хидричне епидемије; алиментарне епидемије. Болничке инфекције, дефиниције, критеријуми, 

значај, врсте надзора. Болничке инфекције, превенција, мере предострожности, протоколи асептичних процедура.  

Нивои превенције. Превенција масновних болести, програми превенције. ХИВ инфекције, епидемиолошке 

карактеристике, путеви преношења, значај за здравствене раднике. 
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом. 
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Методе извођења наставе: 

интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 

литературе, радионица, вежбе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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