Предмет
Студијски програм:
Интегрисане академске студије стоматологије
ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Врста и ниво студија:
Академске – дипломске студије
Наставник:
Матијевић Д. Душанка
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
2
Шифра
017
Услов:
Уписан V (пети) триместар
Циљ предмета:
Јавно здравство као наука и етика као наука и уметност организовања и реализовања здравствене
заштите.
Исход предмета:
Овладавање вештином и методологијом теорије и праксе јаваног здравства.

Садржај
Теоријска настава 30 часова













Увод: Предмет, садржај и метод социјалне медицине, методологија социјално медицинских
истраживања, стоматолошко јавно здравство.
4 часа
Теоријски концепт здравља: системски и социјални приступ здрављу и болести, промоција здравља,
васпитање за здравље.
Систем здравствене заштите, систем стоматолошке здравствене заштите.
3 часа
Епидемиологија обољења уста и зуба.
Превенција обољења уста и зуба.
4 часа
Социјално медицинска обољења и стања.
Одреднице здравственог стања појединца и групе, фактори ризика, специфични фактори ризика у
настанку оралних обољења.
4 часа
Каријес и пародонтопатија као социјалне болести.
3 часа
Специфични фактори ризика за настанак и развој хроничних незаразних обољења.
3 часа
Здравствена политика, исхрана и каријес.
3 часа
Оцена здравственог стања, индикатори за оцену здравственог стања, индикатори оралног здравља.
3 часа
Планирање и програмирање здравствене заштите; евалуација здравствених програма.
3 часа

Вежбе 15 часова



Социјално медицинска истраживања (поставка, избор одговарајућег метода).
Здравље појединца и заједнице, здравствена равнотежа и здравствени потенцијал.




3 часа
Димензије колективног здравља.
Индивидуална и групна дијагноза, мерење и оцена здравственог стања изабране популационе групе.
4 часа



Примена здравствених индикатора, анализа здравствене ситуације.





2 часа

Дефинисање плана и програма стоматолошке заштите.
Дефинисање здравствено васпитног програма.
Евалуација здравствене/стоматолошке заштите.
6 часова

Литература
Обавезна литература:
 Довијанић П., Јањанин М. и сар.: Социјална медицина са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 1995.
 Јањанин М. и сар.: Практикум социјалне медицине са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1996.

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
30

Вежбе:
15

Други облици наставе:
0

Студијски истраживачки рад:
0

Остали часови:
0

Методе извођења наставе




Семинарски радови
Ситуационо подучавање

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30
Активност у току предавања
15
Практична настава
15
Колоквијум(и)
/
Семинар(и)
/

Завршни испит 70
Писмени испит
20
Усмени испит
50
Тест
/
Практични рад
/

