
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Примењена статистика 
Назив предмета Социјална медицина 

Наставник (за предавања) 

Проф. др Ержебет Ач Николић, проф. др Светлана Квргић, доц. др 
Весна Мијатовић Јовановић, доц. др Снежана Укропина, доц. др 
Оља Нићифоровић-Шурковић, др сци. мед. Соња Шушњевић 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
асист. др Сања Хархаји, асист. др Соња Чанковић, асист. др 
Ивана Радић, асист. др Душан Чанковић 

Број ЕСПБ  8 Статус предмета 
(обавезни/изборни)  изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Упознати студенте са методологијом процене здравственог стања, организацијом 
здравствене заштите и могућностима и начинима прикупљања података потребних за 
спровођење истраживања у медицини.  

Исход 
предмета 

Познавање, примена и израчунавање неопходних индикатора потребних за процену 
здравсвеног стања становништва, као и познавање и примене методологије процене 
здравственог стања. 

Садржај предмета  

Теоријска 
настава 

 
Јавно здравље. Индикатори здравственог стања становништва. Процена здравља и 
здравственог стања становништа. Детерминанте здравља.Социјалне неједнакости у 
здрављу и остваривању здравствене заштите. Квалитет живота. Стратегија здравље за 
све у XXI веку. Стратегија «Здравље 2020», Организација здравствене заштите и фактори 
који утичу на остваривање здравствене заштите. Квалитет здравствене заштите.  

Практична 
настава  

Анализа и прикупљање података потребних за анализу здравственог стања.  
Израчунавање индикатора за процену здравственог стања (витално демографски, 
показатаљи морбидитета, организације и рада здравствене службе) 
Анализа здравственог стања одређене територије  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3 2       

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, вежбе и израда анализе здравственог стања 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања  5 усмени испит  40 
практична настава  15   
колоквијуми  -     
семинари  40     
 


