
МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА
ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

-  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ -
- физиотерапеутски техничар –

1. Дијагностика болести – узроцници болести, симптоми болести, знаци болести,
анамнеза

2. Физикални преглед – инспекција, палпација, перкусија, аускултација. Допунска
испитивања

3. Терапија болесника
4. Ток и могуци исходи болести
5. Повреде – затворене и отворене
6. Реакција организма на повреде – трауматски сок
7. Повреде горњих екстремитета – рамени појас
8. Повреде горњих екстремитета – надлактица и подлактица
9. Повреде карлице, луксације зглоба кука
10. Повреде доњих екстремитета – надколеница и подколеница
11. Повреде кичме – флексионе и екстензионе повреде, повреде цервикалног, торакалног и

лумбалног дела кичме
12. Повреде главе – преломи костију лобање, трауматска остецења мозга
13. Повреде грудног коса, повреде плућа
14. Термицке повреде – опекотине и остецења изазвана хладноцом, повреде изазване

хемијских средствима
15. Повреде нерава – анатомија, физилогија, узроци периферних остецења
16. Трауматска неуропатија н. фациалиса и плеxус брацхиалиса
17. Трауматска неуропатија н. радиалиса, н. медиануса и н. улнариса
18. Трауматска неуропатија н. феморалиса, н. исцхиадицуса, н. перонеуса и н. тибиалиса
19. Акутни полирадикулонеуритис (клиничка слика, лечење)
20. Примарне миопатије – прогресивне мисицне дистрофије
21. Запаљенска обољења великог мозга и мозданица – енцепхалитис (клиничка слика,

лечење)
22. Менингитис, Полиомијелитис (клиничка слика, лечење)
23. Хемиплегија, Мултипла склероза (клиничка слика, лечење)
24. Уродјене деформације - уродјено исцасење кука, деформитети колена, деформације

стопала, деформације кичме
25. Реуматска обољења – дегенеративни реуматизам, дискус хернија
26. Обољења костију – остеопороза, остеомалација, рахитис, остеомијелитис
27. Инфективна обољења зглобова
28. Болести срца – реуматска болест
29. Болести срца – исхемичне болести (ангина пецторис, срцани инфаркт)
30. Болести крвних судова – артеријска хипертезија и хипотензија
31. Инсуфицијенција периферног крвотока – неуроциркуларна дистонија, синкопа, сок
32. Болести дисајних путева – акутни и хроницни бронцхитис
33. Болести дисајних путева – бронхијална астма, бронхиектазије
34. Болести плућа – пнеумоније, туберкулоза плућа
35. Болести плућа – емфизем плућа, тумори плућа


