МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА
Испитна питања

1. Концептуалне основе медицинске географије
2. Географски аспект односа природног и друштвеног
3. Дефиниција здравља и здравственог стања становништва
4. Предмет и задаци проучавања медицинске географије
5. Методе медицинске географије и однос према сродним дисциплинама
6. Важна питања медицинске географије
7. Заразне болести у Србији – просторне карактеристике
8. Незаразне болести у Србији – просторне карактеристике
9. Епидемиологија простора - Региони и епидемије; Системи преноса инфективних болести
10. Просторне карактеристике колерe,
11. Просторне карактеристике маларија,
12. Просторне карактеристике сиде
13. Просторне карактеристике куге
14. Просторне карактеристике данге вируса
15. Просторне карактеристике туберкулозе
16. Здравствено стање становништва
17. Социо-еколошки фактори - место живљења
18. Социо-еколошки фактори - радно место
19. Социо-еколошки фактори - исхрана; Симултано дејство фактора
20. Везе Сунце - Земља - човек; Сунчеви зраци лече и убијају
21. Утицај температуре ваздуха на организам човека
22. Утицај падавина, ваздушног притиска и ветрова на организам човека
23. Временске промене и њихов утицај на организам човека
24. Деловање планинске климе на организам човека, Хипоксија и хипокапнија, Планинска
болест
25. Ваздух у великим градовима; радијација и смањење трајања сунчевог сјаја у градовима
26. Ветар и ваздушни притисак у градовима и околини
27. Влажност ваздуха и падавине у граду; Градска магла и смог
28. Утицај загађеног градског ваздуха на здравље људи;
29. Криптоклима; Географска средина и микроклима стана
30. Криптоклима климатских појасева
31. Оријентација зграда и коришћење криптоклиматских услова климатских елемената
32. Типови подземних (минералних) вода и њихова лековитост
33. Лековито блато
34. Теоријске поставке рекреације
35. Елементи, потребе и функције рекреације
36. Здравствена функција рекреације
37. Фактори рекреације
38. Рекреација према природној средини и годишњим добима; Рекреација као питање
здравствене равнотеже

Додатна питања из Медицинске географије
1. Место медицинске географије у систему наука
2. Синдром болесних зграда
3. Методе проучавања медицинске географије

4. Индикатори (показатељи) здравственог стања
5. Географске карактеристике исхране становништва
6. Компоненте статистике морбидитета
7. Заразне болести у Србији
8. Незаразне болести у Србији
9. Географија кардиоваскуларних обољења у Свету
10. Географија малигиних обољења у Свету
11. Географија инфективних болести у Свету
12. Карактериситке заразних болести у Африци
13. Географске карактериситке здравствене заштите у Свету
14. Географске карактериситке здравствене заштите у Србији

