
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 

Испитна питања: 
 

Назив предмета: Социјална медицина 

Наставник: Проф. др Татјана Симовић 

1. Jавноздравственe дисциплинe (дефиниција, заједнички циљеви, значај) 

2. Шта је „здравствена криза века“ и шта ју је условило? 

3. Начела организације здравственог система по Андрији Штампару 

4. Шта је здравље? (дефиниција здравља по СЗО и системска дефиниција здравља) 

5. Антички модел здравља 

6. Биомедицински модел здравља 

7. Рани социомедицински модел здравља 

8. Јавноздравствени (епидемиолошки) модел здравља 

9. Холистички модел здравља 

10.  Модел адаптације 

11.  Недостаци дефиниције здравља по СЗО из 1948. године 

12. Дефиниција здравља по СЗО из 1990. године 

13. Који модел здравља је објаснио психосоматске болести и на који начин? 

14.  Системска дефиниција болести 

15.  Објасните разлику између клиничке медицине и јавног здравља 

16. Природни ток болести 

17. Дефиниција здравствене заштите 

18. Шта је здравствена заштита и где се она остварује? 

19. Примарна превенција 

20. Секундарна превенција 

21. Терцијална превенција 

22.  Фазе природног тока болести 

23. Исходи болести 

24.  Мере здравствене заштите и циљ мера здравствене заштите 

25.  Примордијална превенција 

26.  Мере специфичне заштите 

27.  Нивои здравствене заштите 

28. Примарни ниво здравствене заштите и поднивои 

29.  Савремени концепт примарне здравствене заштите 

30.  Секундарни ниво здравствене заштите 

31.  Терцијални ниво здравствене заштите 

32. Подела болести према могућностима за превенцију 

33.  Подела узрока болести 

34.  Критеријуми за дефинисање социјалних болести 

35.  Дефиниција социјалних болести 

36.  Здравствена транзиција и фактори транзиције 

37. Фактори ризика (дефиниција, подела, значај) 



38. Фактори ризика - подела према својим карактеристикама 

39. Фактори ризика - подела према променљивости  

40.  Интервенције за спречавање и сузбијање социјалних болести 

41.  Биолошке интервенције 

42. Околинске интервенције 

43.  Бихевиорлане интервенције 

44.  Социјалне интервенције 

45.  Стратегије у превентивним интервенцијама 

46. Дефиниције породице. 

47. Шта утиче на здравље породице? 

48.  Примарне и секундарне заједнице 

49. Фазе породичног циклуса 

50.  Утицај породице на здравље 

51. Кључне детрминанте здравља чланова породице 

52.  Узроци неповољних исхода по здравље чланова породице 

53.  Промене у структури породице 

54.  Приступи за процену породичног здравља 

55.  Негативни индикатори здравља породице 

56.  Психосоматска породица 

57.  Заштита здравља на нивоу породице 

58.  Здравствено стање – дефиниција 

59.  Циљеви процене здравственог стања 

60.  Извори података за мерење здравственог стања становништва 

61.  Основних 5 елемената здравственог система 

62.  Основна права пацијената 

63.  Финансирање система здравствене заштите 

64. Циљеви и задаци здравствене службе 

65. Менаџмент – дефиниција, функције 

66. Које су основне компоненте менаџмента? 

67. Који су најчешћи алати који се користе у лидерству? 

68. Стилови руковођења 

69. Кадровска политика у менаџменту – аспекти 

70. Основни проблеми кадровске политике 

71. Избор стила руковођења - Од чега зависи стил руковођења? 

72.  Контрола у менџменту 

73. Врсте здравствених установа 

74. Које су делатности Дома здравља? 

75. Које установе спроводе мере ПЗЗ у Србији? 

76.  Здравствене технологије 

77. Разлика између здравствене и медицинске технологије 

78.  Фактори који утичу на увођење нових технологија 

79.  Последице примене нових здравствених технологија 

80. Димензије квалитета здравствене заштите 



81. Задовољство корисника здравствених услуга 

82. Разлике између традиционалне улоге пацијента и улоге корисника 

83.  Разлози за процењивање задовољства корисника 

84.  Шта процењују корисници у вези здравствених услуга? 

85.  Подела корисника према активности и информисаности 

86.  Препоруке за побољшање задовољства корисника 

 


