
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 2  
 

Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Јавно здравље 2 

Статус предмета: обавезан 

Семестар: прва година, први семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

 

 

Циљ предмета: 
Упознавање студента са детаљима (вишим у односу на основне струковне студије) и трендовима у погледу мера, нивоа  
и организације здравствене заштите, значају јавног здравља као научне дисциплиме, значају превеније и методологије 
здравственог образовања.  
Исход предмета:  
Познавање специфичности јавног здравља, разумевање и вредновање здравственог стања становништва, познавање 
класификационих система у здравству, разумевање функционисања система здравствене заштите, разумевање 

специфичности менаџмента у здравству, као и познавање одредница националне, ЕУ и глобалне здравствене политике 
у области јавног здравља и социјалне медицине.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Здравље и квалитет живота – савремени концепт. Друштвена брига о здрављу, значај превенције. Здравствено 

образовања деце и перманентно здравствено образовање одраслих; циљеви и сврха здравственог образовања. Садржај 

образовања – савремени приступ, избор тема. Нивои и приступи у здравственом образовању. Мотивација и 

комуникација у здравственој едукацији. Здравствена заштита. Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању 

здравствене заштите. Здравствено образовање у процесу неге о старима, о особама са инвалидитетом, о особама са 

посебним потребама. Маргиналне категорије – савремени концепт. 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  
Студент обавља индивидуалну здравствено-образовну процену у установи под надзором ментора у циљној групи 
примарног, секундарног или терцијарног нивоа здравственог образовања.  
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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