
ПРЕВЕНЦИЈА У ЗДРАВСТВУ   
Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Превенција у здравству 

Статус предмета: обавезан 

Семестар: прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  
 

Циљ предмета:  
Обучавање студента о начинима образовања предшколске деце, младих и одраслих особа у пољу превенције у здравству, са 
више детаља и метода у односу на улено током основних струковних студија. Циљ предмета јесте обула студента о значају 
низа техника, метода и нивоа преко којих се утиче на свест становништва о значају превенције.  
Исход предмета:  
Развијање система вредности код студента на основу којих ће знати да перманентно едукативно делује на свест 

предшколске деце, младих и одраслих особа, да истакне важност неговања здравља и здравог начина живота, да подстакне 
развој емпатије и осетљивости за потребе других, као и да има свест о потреби и значају континуалног деловања у смислу 

превенције у здравству, промоције здравља и здравственог образовања.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Здравствени, социјални, етички, економски и правни аспекти значаја превенције у здравству, континуалне промоције 

здравља и сталног улагања у здравствено образовање. Превенција у здравству као филозофија свакодневног живота. 

Званичне процедуре и поступци превенције у здравству; искуства у земљи, региону, ЕУ и свету. Лична хигијена. Правилна 

исхрана. Телесна активност. Промоција менталног здравља: подстицање и развој самопоуздања, развијање животних 

вештина, комуникација. Карактеристике савременог (брзог) живота. Промене у понашању. Превенција код пушења, 

алкохола, злоупотребе дрога. Превенција зависности од нових појава: информацијско-комуникацијских технологија, 

коцкање, клађење, интернет. Безбедан сексуални живот. Вршњачко насиље, насиље у породици, насиље над женама, 

интернет насиље. Превенција насиља путем модерних технологија. Миграције и интеграције миграната. Маргиналне групе 

становништва. Толерантност.  
Практична настава  
Превенција у здравству као филозофија свакодневног живота - дискусија. Е-учење и претрага литературе: званичне 

процедуре и поступци превенције у здравству, искуства у земљи, региону и ЕУ. Радионица на тему превенције у здравству у 

сегментима: лична хигијена, правилна исхрана, телесна активност, промоција менталног здравља. Значај комуникације - 

радионица. Карактеристике савременог (брзог) живота - дискусија. Превенција код пушења, алкохола, дроге – дискусија, 

анализа случајева из праксе. Превенција зависности од нових појава: информацијско-комуникацијских технологија, 

коцкање, клађење, интернет, вршњачко насиље, насиље у породици, насиље над женама, интернет насиље - дискусија. 

Миграције, маргиналне групе становништва - дискусија. Обезбеђена посета: Координатор превенције и промоције здравља 

Војводине, сарадник спец. струк. мед. сестра Весна Имброњев, струк. спец. јавног здравља. Остали часови подразумевају 

збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
Литература: 
1. Хојер С.: Приступи и методе у здравственом одгоју, уџбеник, Колеџ здравља, Љубљана, Словенија, 2005. 
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Батут“, Београд, 2008.  
4. Герлич И.: Савремене информационе технологије у образовању, Национална издавачка кућа Словенија, Љубљана, 

Словенија, 2000.  
5. Покорн Д.: Исхрана у различитим фазама живота: додатак исхрани у исхрани, Марбона, Љубљана, Словенија, 2003. 

6. Радовановић З. и сар.: Општа епидемиологија, 5.изд., Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2012. 

7. World Health Organisation: Physically Active Children are More Likely to Perform Better Academically, Geneva, Swiss, 2007.   
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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