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Изборни предмет

➢Теоријска настава: др Гордана Грбић

➢ Торијска настава: 2 часа недељно

➢ Број ЕСПБ 4



Предиспитне обавезе

➢ Активности 0-20

➢ Колоквијум 0 – 20

➢ Семинарски рад 0 – 30

➢ Испит 30 - 70



Време у којем живимо даје прспективу не само дужег живота већ и
унапређење квалитета живота и смањења неједнакости у здрављу, са мање особа
које живе са инвалидитетом и мање болесних људи. Тежња ка здрављу и његово
унапређње компонента је свих процеса који воде ка квалитетнијем животу.

Социјална медицина бави се првенствно изучавањем социјалних
фактора који утичу на здравље и методама унапређења здравља. Социјалну
медицину посебно интересују мере унапређења и очувања здравња становништва
и појединих категорија. Посебно су интересантне вулнерабилне групе становништва
на које поједини фактори ризика имају велики утицај, те оне захтевају посебне
мере заштите.

Процена здравственог стања становништва је значајна методологија
којом се она бави. Изучавање система здравствене заштите и организације
система здравствене службе, њене ефикасности, квалитета и економичности,
делокруг је рада социјалне медицине као и изучавање здравственог законодавства и
праћење здравствехних система у свету и код нас. Социјална медицина уско је
повезана са осталим биомедицинским и другим научним областима.



Стицање основних знања из социјалне

медицине која се бави проучавањем

здравственог стања становништва, изучавањем

социјалних фактора који делују на здравље, у

циљу унапређења здравственог стања

становништва коришћењем техника превенције,

заштите и промоције здравља.





I Историјски развој социјалне медицине. Крактеристике дефиниција и задаци

социјалне медицинe. Социјално медицински метод. Јединице посматрања у

социјалној медицини

II Становништво. Здравствена заштита специфичних групација популације

III Социјалномедицински аспекти брака и породице

IV Теоријски концепт здравља. Фактори који утичу на здравље

V Здравље као економска категорија

VI Заштита здравља у разним етапама развоја друштвене заједнице

VII Савремено схватање здравствене заштите

VIII Основна начела и принципи здравствене заштите

IX Социјална заштита

X Социјалномедицински аспекти болести од високог социјалномедицинског значаја

XI Методологија рада на заштити здравља

XII Мерење здравственог стања становништва

XIII Планирање здравствене заштите

XIV Основне карактеристике здравствене службе

XV Законске евиднције у здравству. Међународна здравствена сарадња.



Литература

1. Лазаревић А. и сарадници: Јавно здравље, Социјална
политика и здравствена заштита – допуна, ВЗШСС у
Београду, 2016.

2. Милетић Л., Јанић Л.: Економика у здравству, ВЗШСС у
Београду, 2016.

3. Лазаревић А.: Социјална медицина, Београд: Аутор, 2015..

4. Мићовић П. и сар. Социјална медицина, Београд:
Медицински факултет, 2005.

5. Милић Ч. Социјална медицина, Униврзитет у Крагујевцу,
Медицински факултет, Крагујевац, 2005.

6. Шолак З.: Економика здравствене заштите, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.


