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ЕКОНОМИКА У ЗДРАВСТВУ
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Предмет:

ЕКОНОМИКА У ЗДРАВСТВУ
Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања, 1 час рада
у малој групи).

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
РБ

Име и презиме

звање

Email адреса

1.

Сања Коцић

kocicsanja@yahoo.com

ванредни професор

2.

Снежана Радовановић

jovanarad@yahoo.com

асистент

3.

Светлана Радевић

cecaradevic@yahoo.com

асистент

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА
модул

Економика у здравству

недеља предавања
15

Рад у малој групи

2

1

Наставник -руководилац предмета
Проф. др Сања Коцић
Σ30+15=45

ОЦЕЊИВАЊЕ: Студент поене стиче на три начина:
AКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена.
СЕМИНАРСКИ РАД: На овај начин студент може стећи максимално 25 бодова - оцењује се
одбрана семинарског рада на задату тему.
Семинарски радови се пишу у складу са упутством:
1. радови треба да буду написани ћириличним писмом (изузетци су: међународне скраћенице,
латински изрази и дг, непреводиве речи.)
2. врстa слова: Times New Roman
3. максималан дозвољен број речи: 2000 речи односно 14000 карактера (with spaces)
4. проред: 1.5
5. поравњање: обострано
6. насловна страна садржи: назив факултета и универзитета, школску годину, модул, недељу
наставе и датум писања семинарског рада, наслов рада, име и презиме студента, број индекса и
групу у којој вежба
Kритеријуми за оцењивање семинарског рада су:
Кохерентност (логичка повезаност и доследност)
Потпуност
Подесност (прилагођеност задатим условима)
Релевантност (однос досегнутих циљеви и детаља)
Квалитет форматирања текста

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1 - значи да стандард није досегнут; 3 – значи да је стандард постигнут; 5 – значи да је рад
креативнији од уобичајеног

5
5
5
5
5

ЗАВРШНИ ТЕСТ: На овај начин студент може стећи до 45 поена, завршна оцена се
формира на следећи начин:
број освојених поена

оцена

0 - 54

5

55 - 64

6

65 - 74

7

75 - 84

8

85 - 94

9

95 - 100

10

ЛИТЕРАТУРА:
назив уџбеника
Економика здравствене заштите

аутори
Шорак З.

издавач
Београд: Завод за уџбенике, 2003.

библиотека
не

Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs

ПРОГРАМ:
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Дефиниција економике здравства. Економика
здравствстав као индикатор здравствене политике

рад у малој групи 1 час

Анализа законских обавеза у систему здравствене
заштите

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Здравље и здравствена заштита као фактор социјалног и
економског развоја

рад у малој групи 1 час

Анализа нивоа здравствене заштите у Републици
Србији. Здравље и здравствена Заштита као
фактор социјалног и економског развоја. према
регионалном економском развоју. Однос здравствена служба пацијент финансијски аспекти

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Економски аспект квалитета здравствене заштите

рад у малој групи 1 час

Значај економске моћи друштва за квалитет
здравствене заштите. Економски аспекти
у формирању високо специјализованих
Здравствених установа.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Основни принципи, методе и економски приступ
програмирању здравствене заштите.

рад у малој групи 1 час

Екомски односи здравстене заштите на нивоу
Дома здравља. Економски односи здравствене
заштите на клиничке делатности

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Разлози пораста здравствене потрошње. Утицај
организације здравствене заштите на њено смањење

рад у малој групи 1 час

Анализа базе података здравствене потрошње на
региону Шумадија у задњих годину дана.
Значај реорганизације здравствене службе
на редукцију потрошње.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Економски аспекти превенције болести од већег
социјално-медицинског значаја
.

рад у малој групи 1 часа

Израда студије о превенцији ендемских болести и
значај у смањењу потрошње здравственог динара.
Анализа и значај специфичне превенције на
економско пословање здравствене службе

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Индикатори за праћење остваривања појединих видова
здравствене заштите и процену здравственог стања
становништва и њихов економски аспект.

рад у малој групи 1 час

Остваривање здравствене заштите деце економски аспекти. Остваривање здравствене
заштите трудница економски аспекти

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА)
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 часа

Модел комплетне здравствене заштите на принципу
солидарности. Модел здравствене заштите преко
осигуравајућих друштава. Модел приватне здравствене
заштите

Анализа нашег здравственог осигурања. Предности
и недостатаци. Предлози са осавремењивање
здравственог осигурања

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Правилна организација са циљем економичније
здравствене заштите

Значај појединачне терапије. Могућности уштеде
кроз реорганизацију здравства.
Уштеде на нивоу здравствене установе

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Значај стручног усавршавања и увођења нове
доктрине у здравствену службу и могућности уштеде

Процеси усавршавања здравствених радника.
Континуирана едукација.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Пораст потрошње лекова. Узроци. Мере за смањење
потрошње лекова. Здравствено васпитања и
потрошња лекова.

Анализа потрошње лекова - тренд пораста
потрошње.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Значај административног сектора у здравственим
установама у економици здравства

Планирање, потрошња санитетског материјала,
општа потрошња.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Савремена технологија и економија у здравству

Проблеми високе технологије и потрошње у
здравству. Да ли је здравство скупо и како га
прилагодити најсиромашнијима.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

рад у малој групи 1 час

Породични лекар и потрошња у здравству.
Колико је оправдана патронажна служба са аспекта
економије

Анализа потрошње кућних терапијских услуга на
годишњем нивоу на нивоу Србије.
Анализа потрошње кућних терапијских услуга на
појединим Републичким регионима.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА):
предавања 2 часа

Репетиторијум
здравства

градива.

Дилеме

рад у малој групи 1 час

у

економици Питања и предлози за смањење здравствене
потрошње.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

ФАРМАКОЛОШКА САЛА (С5)
ПЕТАК

13:30 - 15:00

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

АНАТОМСКА САЛА (С2)
ПЕТАК

15:15 - 17:00

