
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: Рехабилитација и социјална медицина 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др  Симић Д. Мирослав  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:7 
Услов: 
Циљ предмета 
 Садржај предмета чине две повезане целине – научне области; рехабилитација инвалида и социјална медицина. Прва обухвата све 
теоријско-практичне социо-медицинске аспекте превенције, дијагностике, терапије, оспособљавања и рехабилитације инвалидних 
лица (лица са посебним потребама). Значајно место посвећено је проблемима инвалидности. Значајно место заузимају поглавља 
везана за мултидисциплинарни приступ и комплексност рехабилитације деце. одраслих и старих лица, као и врстама установа за 
рехабилитацију. У другом делу – социјална медицина проучавају се сви аспекти заштите становништва у системима здравствене и 
социјалне заштите, њихова организација, планирање, финансирање, контрола, кадрови и сл. У оквиру ове области која је подељена у 
11 поглавља изучавају се дефиниција, предмет проучавања социјалне медицине као научне области, појмови здравља, здравствене 
заштите, примарне здравствене заштите, препатогенезе, патогенезе, примарне, секундарне и терцијарне превенције, методологија 
проучавања здравственог стања становништва, здравствени индикатори, чиниоци који утичу на здравље становништва, социо-
медицинске карактеристике социјалних болести, улога социјалног радника у здравственој и социјалној заштити, статистика 
здравствених индикатора, међународна класификација обољења, повреда и узрока смрти и међународна сарадња у области 
здравствене заштите.У оквиру ових научних области студенти овладавају теоријским и практичним сазнањима која треба да им 
омогуће квалитетну примену савремених метода медицинске, професионалне и социјалне рехабилитације.  
Исход предмета  
На основу предвиђеног програма студенти ће стећи нова и унапредити постојећа знања, која имају за циљ унапређење процеса 
рехабилитације кроз различите рехабилитационе процедуре, спречавање настајања инвалидности, оспособљавање оболелих и 
инвалидних лица кроз професионалну рехабилитацију, кроз различите социо-терапијске процедуре, социјалну интеграцију оболелих, 
инвалидних и хендикепираних особа у породицу, радну средину и ширу друштвену заједницу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Инвалидност (појмови, дефиниције, узроци настанка, превенција, дијагностика, категорије и др)., Рехабилитација (појам, дефиниција, 
циљеви, принципи, подела и др)., Рехабилитација у соматској области, Рехабилитација у психолошко-психијатријској области,  
Установе за рехабилитацију, Медицинска рехабилитација, Професионална рехабилитација,  Социјална рехабилитација, Социјална 
медицина, Здравље и здравствени индикатори, Социјалне болести, Системи здравствене заштите у свету и у нашој земљи, 
Здравствена и социјална заштита одређених категорија становништва (деце и омладине, одраслих и старих особа. 
Литература  
а) основна 
- М. Симић, Рехабилитација инвалида, ФПН, 1996; 120 страна.; Ж. Цонић, Основи физикалне медицине и рехабилитације; 

Медицински факултет, 1995;  30 страна.; М. Симић, Социјална медицина, скрипта, ФПН, 2002; 100 страна.; Б. Чолаковић, 
Социјална медицина, скрипта, ФПН, 1986; 30 страна.; П. Мићовић, Б. Цуцић, М. Јањић, Социјална медицина (уџбеник), 
Медицински факултет, 1995; 40 страна. 

б) допунска 
- П. Милосављевић, Рехабилитација инвалида; Научна књига, 1995; 60 страна.; Х. А. Русак, Рехабилитација, Медицинска књига, 

1998; 80 страна; Часопис "Рехабилитација",; Часопис "Геронтологија",; Зборник уводних реферата Геронотолошког конгреса, 
Врњачка Бања 2006,; Зборник радова Геронтолошког конгреса, Врњачка Бања 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 20+20 ..........  
семинар-и 10   

 
 


