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Циљ предмета

• је стицање знања о хигијенским 
принципима који су неопходни за 
формирање позитивних ставова и 
примењивање здравих стилова живота 
ради очувања и унапређивања здравља 



Исход предмета 

• Оспособљавање студента да примени 
стечена знања из хигијене у свом 
професионалном раду на спречавању 
деловања чинилаца штетних по 
психосоматско здравље, да формира 
позитивне ставове и примењује 
здраве стилове живота ради очувања и 
унапређивања здравља 



Садржај предмета
• Теоријска настава:
• Хигијена и здравље. Еколошка 

интерпретација здравља и болести. Утицај 
климе и аерозагађења на здравље. Бука, 
вибрације и утицај на здравље. Зрачење и 
утицај на здравље. Земљиште, отпадне 
материје и утицај на здравље. Хигијена 
насеља и становања. 

• Санитарна хигијена (хигијена воде за пиће; 
хигијена предшколских установа; хигијена 
школа; хигијена у установама социјалне и 
здравствене заштите).



Садржај предмета

• Теоријска настава:
• Утврђивање и епидемиолошки значај 

контроле критичких тачака у установама 
социјалне и здравствене заштите. 

• Основи личне хигијене и превенција 
умора, замора и премора. Физичка активност 
и здравље. Хигијески принципи очувања 
хране. Здравствена исправност намирница. 
Хигијена у ванредним условима.
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Оцена  знања 
(максимални број поена 100)

• Предиспитне 
обавезе

• Активност у току 
предавања

• 10 поена

• Практична настава

• 20 поена

• Колоквијум-и  (2)

• 40 поена

• Завршни 
испит 

• Усмени 
испит

• 30 поена


