
Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Здравствена и социјална заштита 

Наставник: др Слађана Јовић, редовни професор 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним знањима о теоријским концептима здравствене и 

социјалне заштите, као и практичним знањима о организацији наведених система заштите. Такође, 

студенти ће добити основна знања о факторима који утичу на здравље и мерама и нивоима превенције 

болести, као и о организацији здравствене и социјалне заштите у редовним и ванредним ситуацијама. 

 

Исход предмета: Усвајање знања и вештина у области организације здравствене и социјалне заштите у 

редовним и ванредним ситуацијама, као и знања о основним детерминантама здравља и факторима ризика 

за настанак појединих заразних и незаразних болести. Студенти ће бити оспособљени да  усвојена знања 

примењују у пракси у смислу повезивања и сарадње са свим релевантним партнерима у заједници, 

односно институцијама у систему здравствене и социјалне заштите које имају кључну улогу у 

остваривању безбедности грађана и унапређењу и очувању њиховог живота и здравља.   

 

Садржај предмета: Теоријска настава  

Јавно здравствене науке и социомедицински модел здравља и болести; детерминанте здравља и фактори 

ризика; процена здравственог стања популације – извори података и здравствени показатељи; концепт 

здравствене заштите – нивои и мере; организација и институције здравствене заштите; епидемиологија – 

основни епидемиолошки појмови и модели и основи организације епидемиолошке службе; основни 

појмови хигијене и медицинске екологије и организација инспекцијских органа; стратегија и систем 

социјалне заштите; здравствени ризици, здравствене потребе и организација здравствене заштите у 

ванредним ситуацијама; епидемиологија заразних болести – основне групе заразних болести и 

противепидемијске мере; епидемиологија повреда, поремећаја исхране и психичких поремећаја у 

ванредним ситуацијама; социјални ризици у ванредним приликама и организација социјалне заштите; 

организација и управљање здравственом хуманитарном помоћи. 
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Број часова  активне наставе: 

4/60 

Теоријска настава:3/45 Практична настава:1/15 

Методе извођења наставе: 

Интерактивна настава, семинарски радови, рад у малој групи, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит 30 

Практична настава  усмени испит 20 

Колоквијуми 30   

Семинари 10   

Укупно: 50  50 

100 

 

 

 

 

 

 

 




