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ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА

 Здравствено вапитање се одређује као “Свака комбинацију учења кроз

искуство засновану на теоријама које омогућавају појединцима, групама и

заједници усвајање знања и вештина потребних за доношење одлука у вези

здравља”.

 Здравствено васпитна активност се примењује на свим нивоима

здравствене заштите у циљу очувања и унапређења здравља, превенције

болести, смањења трајања болести и компликација, као и побољшања

квалитета живота.

 Према Закону о здравственој заштити Републике Србије здравствено

васпитни рад је професионална обавеза свих здравствених радника.



 Да ли имате развијене комуникационе вештине и шта оне подразумевају?

 Како се могу задовољити потребе људи за здравственим информацијама и
саветима?

 Које врсте обавештења и савета треба обезбедити?

 На који начин они треба да буду пренети људима?

 Како изабрати прави тренутак за давање информација у вези здравља?

 Колико дуго треба понављати, инсистирати или саветовати?

 На који начин се примењује добра публикација, штампани материјал или
изложба? 

Стечена знања из овог предмета ће вам помоћи да одговорите 
на следећа питања и дилеме:



ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Овладати знањем о здравствено васпитном процесу као мери 

здравствене заштите на свим нивоима.

Усвајање холистичког приступа у раду са корисницима здравствене 

заштите. 



ИСХОД ПРЕДМЕТА

Студент ће бити оспособљен и стећи ће вештине:

 да самостално и у здравственом тиму спроведе здравствено васпитне 

интервенције на промоцији, унапређењу здравља и превенцији болести у 

свом делокругу рада.

 да учествује у здравственој едукацији не само појединаца, већ и  

породица и друштвене заједнице у целини.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава 

 Здравствено  васпитање у систему научних дисциплина; 

Савремени концепт здравља;  

Фактори  који  утичу  на здравље;  

Понашање и промене понашања у вези здравља; 

Промоција и унапређење здравља; 

Превенције  болести;  



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Едукација,  саветовање  и  информисање;

Методе  у  здравственом  васпитању - комуникационе, едукативне и 

организационе методе и стратегије; 

 Здравствено васпитна средства  - врсте, примена и усаглашеност;

 Здравствено васпитање у  промоцији здравог стила живота.

 Здравствено васпитне интервенције струковних радних терапеута у 

систему здравствене заштите.



НЕДЕЉНИ

ФОНД ЧАСОВА И НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Недељни фонд часова: предавања 2 часа.

Наставне методе: монолошка, дијалошка, групне дискусије, практична 

активност  студента. 



ОЦЕНА ЗНАЊА

Предиспитне обавезе поена

активност у току предавања 10     

колоквијуми 40    

семинарски рад 20

Завршни испит-усмени 30  

МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100  



ЛИТЕРАТУРА

1.  Кекуш, Д. Здравствено васпитање. Треће издање, Дигитал Арт, 

Београд, 2014.  

2.  Кекуш, Д. Комуникације у професионалној пракси здравствених 

радника. Друго издање, Дигитал Арт, Београд, 2010.



ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШНО СТУДИРАЊЕ


