СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
-

за студенте медицинске рехабилитације

Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
Здравље и квалитет живота
Детерминанте здравља (фактори који утичу на здравље)
Индикатори за процену здравственог стања становништва
Критеријуми за процену социјално-медицинског значаја здравствених проблема
Стратегије за контролу масовних незаразних болести од социјално-медицинског
значаја
7. Вулнерабилне друштвене групе
8. Здравље жена и планирање породице
9. Здравље деце и омладине
10. Здравље старих особа
11. Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању здравствене заштите
12. Јавно здравље
13. Стратегије „Здравље за XXI век“ и „Здравље 2020“
14. Комуникација у здравству
15. Програмирање здравствене заштите
16. Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене
заштите
17. Реформе система здравствене заштите и примарна здравствена заштита
18. Системи здравствене заштите и модели финансирања
19. Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
20. Улога здравствених радника у систему здравствене заштите, њихово
образовање и стручно усавршавање
21. Здравствена технологија и процена здравствених технологија
22. Квалитет здравствене заштите и задовољство пацијената
23. Класификациони системи и стандарди у здравству
24. Менаџмент у здравству
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
-За студенте здравствене неге
1. Индикатори за процену здравственог стања становништва
2. Критеријуми за процену социјално-медицинског значаја здравствених
проблема
3. Стратегије за контролу масовних незаразних болести од социјалномедицинског значаја
4. Вулнерабилне друштвене групе
5. Здравље жена и планирање породице
6. Здравље деце и омладине
7. Здравље старих особа
8. Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању здравствене заштите
9. Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
10. Здравље и квалитет живота
11. Друштвена брига за здравље (јавно здравље)
12. Стратегије „Здравље за XXI век“ и „Здравље 2020“
13. Реформе система здравствене заштите
14. Примарна здравствена заштита
15. Комуникација у здравству
16. Програмирање здравствене заштите
17. Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене
заштите
18. Системи здравствене заштите и модели финансирања
19. Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
20. Улога здравствених радника у систему здравствене заштите, њихово
образовање и стручно усавршавање
21. Здравствена техниологија и процена здравствених технологија
22. Квалитет здравствене заштите и задовољство пацијената
23. Менаџмент у здравству
24. Класификациони системи и стандарди у здравству

Испитна питања:
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
- За студенте медицине – (за генерацију која је предмет слушала школске 2015/2016)





























Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
Здравље и квалитет живота
Детерминанте здравља (фактори који утичу на здравље)
Индикатори за процену здравственог стања становништва
Критеријуми за процену социјално-медицинског значаја здравствених проблема
Стратегије за контролу болести од социјално-медицинског значаја
Вулнерабилне друштвене групе
Здравље жена и планирање породице
Здравље деце и омладине
Здравље старих особа
Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању здравствене заштите
Јавно здравље
Здравствено васпитање-дефиниције, циљеви и здравствено-васпитна средства
Здравствено-васпитне методе (индивидуалне и групне)
Промоција здравља-дефиниције, принципи и стратегије
Окружења у којима се одвија промоција здравља
Стратегије „Здравље за XXI век“ и „Здравље 2020“
Комуникација у здравству
Програмирање здравствене заштите
Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене заштите
Реформе система здравствене заштите и примарна здравствена заштита
Системи здравствене заштите и модели финансирања
Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
Улога здравствених радника у систему здравствене заштите, њихово образовање и
стручно усавршавање
Здравствена технологија и процена здравствених технологија
Квалитет здравствене заштите и задовољство пацијената
Класификациони системи и стандарди у здравству
Менаџмент у здравству

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
- За студенте медицине – (за генерације које су предмет слушале пре школске 2015/2016)


































Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
Стратегија “Здравље за XXI век“
Здравствено васпитање
Промоција здравља
Комуникације у здравству
Здравље, квалитет живота и фактори који на њега утичу
Социјалне неједнакости у здрављу и остваривању здравствене заштите
Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене заштите
Примарна здравствена заштита
Критеријуми за процену социјално медицинског значаја здравствених проблема и
утврђивање приоритета
Социјално медицински аспект заразних, паразитарних болести и туберкулозе
Социјално медицински аспекти менталног здравља и субнормалности.
Социјално медицински аспекти болести зависности
Социјално медицински аспекти повреда
Социјално медицински аспекти болести уста и зуба
Социјално медицински аспекти кардиоваскуларних болести
Социјално медицински аспекти малигних неоплазми
Методологија превенције и контроле масовних незаразних болести
Здравље породице, жена, планирање породице
Здравље деце и омладине
Здравље старих особа
Системи здравствене заштите у свету.
Улога здравствених радника у здравственој заштити и њихово образовање и
усавршавање
Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
Финансирање здравствене заштите и организација и функционисање здравственог
осигурања у свету и код нас
Програмирање здравствене заштите
Здравствена технологија.
Значај лекова у здравственој зашатити
Квалитет здравствене заштите и задовољство пацијената пруженом здравственом
заштитом
Реформе здравствених система у свету
Класификациони системи и стандарди у здравству
Менаџмент у здравству
Економске анализе

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
- За студенте здравствене неге и медицинске рехабилитације - (за генерације које су
предмет слушале пре школске 2015/2016)































Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
Стратегија здравље за XXI век
Комуникације у здравству
Здравље, квалитет живота и фактори који на њега утичу
Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене заштите
Примарна здравствена заштита
Критеријуми за процену социјално медицинског значаја здравствених проблема и
утврñивањеприоритета
Социјално медицински аспект заразних, паразитарних болести и туберкулозе
Социјално медицински аспекти менталног здравља и субнормалности.
Социјално медицински аспекти болести зависности
Социјално медицински аспекти повреда
Социјално медицински аспекти болести уста и зуба
Социјално медицински аспекти кардиоваскуларних болести
Социјално медицински аспекти малигних неоплазми
Методологија превенције и контроле масовних незаразних болести
Здравље породице, жена, планирање породице
Здравље деце и омладине
Здравље старих особа
Системи здравствене заштите у свету.
Улога здравствених радника у здравственој заштити и њихово образовање и
усавршавање
Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
Финансирање здравствене заштите и организација и функционисање здравственог
осигурања у свету и код нас
Програмирање здравствене заштите
Здравствена технологија.
Значај лекова у здравственој заштити
Квалитет здравствене заштите
Реформе здравствених система у свету
Класификациони системи и стандарди у здравству
Менаџмент у здравству
Економске анализе

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
- Зa студенте здравствене неге



























Појам и дефиниције здравлја
Фактори који утичу на здравлје (детерминанте здравлја)
Јавно здравлје – концепт и дефиниције
Развој и функције јавног здравлја
Јавноздравствени значај здравствених проблема
Промоција здравлја-дефиниције и развој концепта
Мултисекторска одговорност за здравлје
Подручја деловања (стратегије) промоције здравлја
Промоција здравлја у породици и школи
Промоција здравлја на радном месту
Промоција здравлја у здравственим установама и клиничкој пракси
Принципи на којима се заснива промоција здравлја
Социјални маркетинг
Здравствено васпитање-дефиниције и цилјеви
Индивидуални здравствено васпитни рад
Здравствено васпитне методе - предавање и техника „Phillips 66“
Здравствено васпитне методе - групна дискусија и панел дискусија
Здравствено васпитне методе - играње улоге и студија случаја
Здравствено васпитне методе – демонстрација и теренски рад/студијске посете
Здравствено васпитна средства–основни захтеви које треба испунити
Визуелна здравствено васпитна средства
Аудитивна, аудио- визуелна здравствено васпитна средства и средства масовних
комуникација
Принципи радионичарског рада
Здравствена писменост
Планирање здравствено васпитног програма (извори података)
Елементи здравствено васпитног програма

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
- Зa студенте медицинске рехабилитације











Здравствено васпитање - дефиниције и циљеви
Планирање здравствено васпитних програма - процена потреба и дефинисање циљева
Планирање здравствено васпитних програма - интервенција
Планирање здравствено васпитних програма - евалуација
Здравствено васпитне методе
Здравствено васпитна средства
Развој концепта промоције здравља
Окружење у којем се одвија промоција здравља
Принципи промоције здравља
Задовољство пацијената

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
- Зa студенте здравствене неге (за генерације које су предмет слушале пре школске
2014/2015)











Здравствено васпитање - дефиниције и циљеви
Планирање здравствено васпитних програма - процена потреба и дефинисање циљева
Планирање здравствено васпитних програма - интервенција
Планирање здравствено васпитних програма - евалуација
Здравствено васпитне методе
Здравствено васпитна средства
Развој концепта промоције здравља
Окружење у којем се одвија промоција здравља
Принципи промоције здравља
Задовољство пацијената

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ
- За студенте здравствене неге и медицинске рехабилитације

































Менаџмент у здравству
Финансирање здравствене заштите
Квалитет здравствене заштите
Уредба о плану мреже здравствених установа
Правилник о условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама
Организација здравствене службе
Развој менаџмент идеја и вештина
Принципи управљања Фредерика Тејлора
Фајолове функције управљања
Планирање – функција менаџмента
Одлучивање – функција менаџмента
Организовање – функција менаџмента
Кадровање – функција менаџмента
Вођење – функција менаџмента
Контрола – функција менаџмента и употреба стандарда
Људске потребе и мотивација
Мотивација – Хијерархија потреба А. Маслова
Мотивација – теорија Х и Y Мек Грегора
Мотивација – Хигијенска теорија Херцберга
Мотивација – Три групе потреба
Мотивација – Теорија очекивања
Мотивација – Теорија правичности
Мотивација – Теорија постављања циљева
Мотивација – Теорија појачавања
Ауторитет и псеудоауторитет
Стилови вођења – основни
Ликертови стилови вођења
Фидлерова теорија лидерства
Стабло одлучивања
Интеграцијски стил лидерства
Пословне комуникације – врсте и њихов значај
Принципи пословног комуницирања






Способности утицаја на потчињене – емоционални и свесни утицаји
Природа и делегирање ауторитета
Вештина вођења разговора
Оцењивање радника и менаџера
o Организација здравствене службе
o Финансирање здравствене заштите
o Менаџмент у здравству
o Квалитет здравствене заштите
o Уредба о плану мреже здравствених установа
o Правилник о условима за обављање здравствене делатности

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА ХИГИЈЕНОМ И
ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ
- Зa студенте стоматологије – (генерација 2001/2002)























Развој, дефиниција и предмет изучавања социјалне медицине
Појам и дефиниција здравља
Квалитет живота
Фактори који утичу на здравље
Економски аспект здравља
Методе економске евалуације
Здравствено васпитање
Промоција здравља
Појам и дефиниција здравствене заштите
Концепт стратегије "Здравље за све - политика за 21. век”
Критеријуми за процену социјално медицинског значаја болести
Здравље и здравствена заштита деце
Здравље и здравствена заштита жена
Здравље и здравствена заштита старих
Социјално медицински значај и карактеристике болести уста и зуба
Системи здравствене заштите
Финансирање здравствене заштите
Улога здравствених установа у систему здравствене заштите
Улога здравствених радника у систему здравствене заштите
Програмирање здравствене заштите
Појам здравствене технологије
Квалитет здравствене заштите

