
СТРЕС У ЗДРАВСТВУ И СУПЕРВИЗИЈА   
Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Стрес у здравству и супервизија 

Статус предмета: изборни 

Семестар: друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  
 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са појмом стреса и факторима настанка, врстама и карактеристикама стреса 
код здравствених радника, као и фазама стреса кроз које може пролазити здравствени радник. Посебан акценат 
предмета дат је упознавању студената са синдромом изгарања, начинима његовог настанка и начинима борбе са овим 
синдромом.  
Исход предмета:  
Очекује се да ће студенти по завршетку курса познавати појам стреса и синдрома изгарања, као и владати знањем и 
вештинама њиховог препознавања, познавати разлоге њиховог настанка и факторе који утичу на њихов настанак и 
интензитет, као и борбе против њих.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Професионални стрес. Категорије стреса; актуелни стрес, хронични стрес. Узроци стреса на раду; персонални фактори, 

интерперсонални фактори, организациони фактори. Методологија истраживања стреса. Ниво опаженог стреса. Скала 

стресних животних догађаја. Процена ризика. Начини суочавања са стресним ситуацијама. Big Five уттник. Синдром 

изгарања. Клиничка слика синдрома изгарања на послу. Фазе испољавања синдрома изгарања. Фазе настанка 

синдрома изгарања. Психолошки инструменти за мерење стреса и синдрома изгарања на послу. Кораци ка спречавању 

стреса и синдрома изгарања. Појава стреса и последице стреса запосленог на послу. Посебне популацијске групе, 

ризик, опасност, сигурност, инцидент, несрећа, реакција, интервенције,"evidenced-based" информација у јавном 

здравству. Салутогенеза и салутогени модели. Мониторинг и управљање стресом на раду, дистрес, абсентизам, 

пресентизам. Рано препознавање и идентификација нових професионалних болести: скрининг и фармаковигиленца. 

Процена ризика и опасности радне околине. Мере превенције стреса.  
Практична настава  
Узроци стреса на раду – анализа, дискусија. Методологија истраживања стреса - радионица. Процена ризика - 
радионица. Начини суочавања са стресним ситуацијама – радионица, симулација. Синдром изгарања – дискусија, 

анализа случајева из праксе. Кораци ка спречавању стреса и синдрома изгарања – дсискусија. Посебне популацијске 

групе – дискусија. Мере превенције стреса – анализа случајева из праксе, дискусија. Комуникација – симулација, 
дискусија.  
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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