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Циљ предмета
Упознавање студената са појмом, предметом, задацима, циљевима и методама медицинске
географије, са географским аспектима односа природног и друштвеног, природе и човека, те са
интегралношћу и уравнотеженошћу. Затим, се упознају: са знањајем и важношћу здравственог стања
становништва, као и са социо-економским факторима здравља; са важношћу природних, цикличних,
те сезонских ритмова, са биолошким сатом; са значајем и ефектима деловања сунчеве енергије на
здравље човека; са утицајем високопланинских простора на здравље и живот човека; са деловањем
најважнијих климатских елемената, временских промена и климе на организам човека.
Исход предмета
Крајњи исход предмета је оспособљавање студената да на оптималан и сврсисходан начин разумеју,
објасне и буду у стању да пренесу знања о односу природе и човека, на бази утицаја природних
фактора на здравље људи, односно здравствено стање групе људи, народа или светске популације.
Студенти треба да буду оспособљени да схвате и позитиван или негативан утицај човекове
делатности и начина живота на природу. Затим, студенти треба да буду оспособљени да схвате утицај
социо-економских фактора и рекреације на здравље и квалитет живљења људи..
Садржај предмета
Теоријска настава. Основни теоријски појмови о медицинској географији. Историјски развој
медицинске географије. Однос природног и друштвеног. Целовитост, интегралност и уравнотеженост
природе и здравља човека. Здравствено стање становништва; социо-економски фактори здравља.
Природни ритмови и здравље људи. Сунчева енергија и здравље људи. Утицај високопланинских
простора на здравље људи. Клима и здравље људи. Значај воде и лековитзог блата на здравље људи.
Вегетација и здравље људи. Адаптација људског организма на различите природне и друштвене
утицаје. Регионални аспекти болести и здравља људи. Основни појмови о рекреацији и њен утицај на
здравље људи.
Практична настава. Упознавање са основним алатима потребним за савлађивање наставног градива.
Изучавање конкретних примера међуутицаја природе, друштва и човека. Анализа одређених скупина
и структура становништва, по појединим регионима и земљама, њиховог потенцијала и одређених
здравствених стања. Анализа значаја и утицаја појединих соци-економских фактора на здравље људи.
Примери нормалних и поремећиних природних ритмова и њиховог утицаја на здравље популације.
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Остали часови:Број часова активне наставе 3 (45)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици
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истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Фронтална, групна и индувидуална, метода усменог излагања, дијалошка, текстуална и
илустративно-демостративна.
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