
СПИСАК ПИТАЊА ЗА ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСПИТА СПОРТСКА МЕДИЦИНА 

 

1. Пријава за изузеће ради примене у терапијске сврхе 

2. Критеријуми за одобравање изузећа ради примене у терапијске сврхе 

3. Начин пријаве за одобравање изузећа ради примене у терапијске сврхе 

4. Регистрована тест група и образац о локацији и периоду доступности 

5. Спавање као метода опоравка спортиста 

6. Хидротерапија као метода опоравка спортиста 

7. Значај компресивне одеће, истезања мишића и активног опоравка 

8. Уравнотежена исхрана у спорту 

9. Контрола телесне масе спортиста 

10. Рендгенско снимање у спортској медицини 

11. Компјутеризована томографија у спортској медицини 

12. Ултразвучна дијагностика у спортској медицини 

13. Магнетна резонанца у спортској медицини 

14. RICE процедура у спортској медицини 

15. Методе физикалне терапије које користе хладноћу 

16. Методе физикалне терапије које користе површинску топлоту 

17. Методе физикалне терапије које користе дубинску топлоту 

18. Електротерапија као метода физикалне терапије 

19. Магнетотерапија и ласеротерапија као методе физикалне терапије 

20. Дефиниција и класификација повреда мишића 

21. Дијагноза повреда мишића 

22. Критеријуми за повратак у игру након повреде мишића 

23. Препоруке за превенцију повреда мишића 

24. Секуларни тренд и принципи планирања физичке активности деце и адолесцената  

25. Смернице за планирање физичке активности деце и адолесцената 

26. Смернице за програм тренинга са оптерећењем деце и адолесцената 

27. Синдром преоптерећења, спремност за спорт и спортска специјализација 

28. Најчешће повреде настале преоптерећењем код младих спортиста 

29. Болна стања која прате синдром преоптерећења 

30. Потенцијалне интервенције за превенцију преоптерећења код младих спортиста 

31. Дефиниција поремећаја исхране у спорту 

32. Учесталост поремећаја исхране у спорту 

33. Узроци и фактори ризика за настанак поремећаја исхране у спорту 

34. Патофизиолошки механизми поремећаја исхране у спорту 

35. Улога тренера у откривању или развоју поремећаја исхране  

36. Дијагноза поремећаја исхране 

37. Лечење и последице поремећаја исхране по здравље спортисте 

38. Женска спортска тријада 

39. Поремећаји менструалног циклуса 

40. Поремећаји минерализације кости (остеопороза) 

41. Превенција женске спортске тријаде 

 


