
Предмет 

СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС05 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент схвати место и улогу стоматолошке заштите у систему здравствене заштите.  
Исход предмета:  
Студент познаје систем здравствене заштите, као и место и улогу стоматолошке заштите у систему 
здравствене заштите.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Системски и социјални приступ здрављу и болести.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Систем здравствене заштите – васпитање у породици, предшколским и школским установама, домови 
здравља, приватне ординације, поликлинике, клинике и велики здравствени системи.  

                                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Систем стоматолошке здравствене заштите.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Специфичности система стоматолошке здравствене заштите. Програмски приступ организацији 

здравствене заштите.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Мерење ефикасности здравствене заштите на нивоу заједнице.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Јавно здравствено законодавство. Здравствена политика.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Дефинисање плана и програма стоматолошке заштите.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Дефинисање здравственог васпитног програма стоматолошке заштите.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Евалуација програма стоматолошке заштите. 
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова 
 

 Анализа успешности стоматолошке заштите у предшколским и школским установама у којима су биле 
примењене одговарајуће мере стоматолошке заштите (рад на терену).  

                                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Довијанић П. и сарадници, Социјална медицина са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1995  

 Јањанин М., Систем здравствене заштите, ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 
2007.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 
 Предавања  



 Вежбе   

 Рад на терену 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит / 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


