
МАТУРСКА ПИТАЊА
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ОБЛАСТ: ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

1. Физикална терапија, дефиниција, подела
2. Физички агенси (физичко и биолошко дејство, извори, озледе које могу настати,

индикације и контраиндикације за њихову примену)
3. Фототерапија дефиниција, подела
4. Сунчев спектар
5. УВ зраци, физичка својства
6. Извори УВ зрака
7. Физиолошка дејства УВ зрака
8. Индивидуална, регионална осетљивост на УВ зраке и фотосензибилизација
9. Опасности, грешке и мере заштите при УВ зрачењу
10. Дозирање УВ зрачења,  индикације и контраиндикације
11. IR зраци, физичка својства и физиолошко дејство
12. Извори IR зрака и технике примене
13. Дозирање IR зрачења, опасности и грешке, мере заштите
14. Индикације и контраиндикације за примену IR зрака
15. Биолошки антагонизам и синергизам при примени УВ и IR зрака
16. Хелиотерапија(дозирање, принципи примене)
17. Опасности и грешке, мере заштите и индикације и контраиндикације за примену

хелиотерапије
18. Биоптрон лампа
19. Ласер, извори, подела,  физичка својства
20. Техника примене, дозирање,  мере опреза и заштите
21. Индикације и контраиндикације за примену ласера
22. Термотерапија, дефиниција, извори, начини преношења топлоте
23. Физиолошко дејство топлоте
24. Парафинотерапија, технике апликације парафина
25. Грешке при примени парафинотерапије,
26. Парафанготерапија
27. Сауна
28. Индикације и контраиндикације за термотерапију
29. Криотерапија, дефиниција, физиолошко дејство хладноће, начини апликовања
30. Криомасажа, техника изводјења, индикације и контраиндикације
31. Хидротерапија, дефиниција, физичка и физиолошка дејства воде на организам
32. Врсте хидротерапије
33. Специјални видови хидротерапије
34. Подводна масажа, дозирање, регионалне контраиндикације
35. Индикације и контраиндикације за хидромасажу
36. Пелоидотерапија, псамотерапија, климатотерапија и примена минералних вода
37. Галванска струја, физичке карактеристике и физиолошка дејства
38. Апарати и опрема, технике апликације галванизације
39. Дозирање, индикације и контраиндикације за галванизацију
40. Електролиза-техника апликације и индикације
41. Електрофореза лекова, механизам дејства, апарати и опрема
42. Технике апликације,  дозирање, могуће грешке при електрофорези
43. Индикације и контраиндикације за електрофорезу лекова



44. Хидрогалванска када
45. Четвороћелијске купке
46. Могуће грешке при примени хидрогалванских процедура, индикације и

контраиндикације
47. Електростимулација, облици експоненцијалних струја
48. Дијадинамичне струје, физиолошка дејства, апарати и опрема
49. Технике апликације дијадинамичних струја, индикације и контраиндикације
50. Наизменична струја, врсте електротерапије наизменичним струјама
51. Физиолошка дејства неофарадске струје и њена примена у медицини и козметологији
52. TENS (физиолочка дејства, начин апликације, индикације и контраиндикације)
53. Интерферентне струје, начин настајања
54. Физиолошка дејства ИФС-а, технике примене, индикације и контраиндикације
55. Високофреквентне струје и њихова примена у електротерапији
56. Краткоталасна дијатермија, физиолошка дејства, апарати и опрема
57. Врсте електрода и технике апликације КТД -а,  историја
58. Могуће опасности и грешке, индикације и контраиндикације за примену КТД-а
59. Микроталасна дијатермија, врсте апарата и електрода
60. Технике апликације, могуће опасности и грешке, индикације и контраиндикације за

примену
61. Микроталасне дијатермије
62. Сонотерапија, дефиниција, физичке карактеристике
63. Сонофореза и комбинована примена УВ -а и ДДС-а
64. Магнетотерапија, карактеристике, подела
65. Физиолошко дејство магнетотерапије и апарати за МТ
66. Технике апликације и дозирање магнетотерапије
67. Индикације и контраиндикације за примену магнетотерапије

ОБЛАСТ: КИНЕЗИТЕРАПИЈА

68. Улога кинезитерапије у физикалној дијагностици, теорији и профилакси
69. Биолошки ефекти кинезитерапије на локомоторни систем
70. Биолошки ефекти кинезитерапије на кардиоваскуларни систем
71. Биолошки ефекти кинезитерапије на респираторни систем
72. Биолошки ефекти кинезитерапије на дигестивни систем
73. Биолошки ефекти кинезитерапије на урогенитални систем
74. Биолошки ефекти кинезитерапије на чула
75. Биолошки ефекти кинезитерапије на психичке функције
76. Снага
77. Брзина
78. Издржљивост
79. Спретност
80. Средства кинезитерапије: пасивни покрет
81. Средства кинезитерапије: активнопотпомогнут покрет
82. Средства кинезитерапије: активни покрет са отпором
83. Основни принципи примене кинезитерапије
84. Медицинска гимнастика (аналитичка и корективна)
85. Спорт (спортска гимнастика, атлетика...)
86. Терапија радом (функционална, окупациона, претпрофесионална, професио-нална)
87. Хидрокинезитерапија (базен, хабард-када, локална купке)
88. Тестирање функција у кинезитерапији локомоторног система
89. Тестирање функција у кинезитерапији кардиоваскуларног система
90. Тестирање функција у кинезитерапији респираторног система



91. Избор метода и величина оптерећења
92. Дозирање у кинезитерапији и фактори од којих зависи
93. Предозираност, знаци и лечење
94. Релаксација: врсте и циљеви
95. Индикације и контраиндикације за кинезитерапију
96. Улога кинезитерапије код смањења мишићне снаге
97. Улога кинезитерапије код измењеног мишићног тонуса
98. Улога кинезитерапије у поправљању координације
99. Најчешћа патолошка стања у којима (или код којих) се кинезитерапија примењује

ОБЛАСТ: СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

100. Методе које се најчешће користе у медицинској рехабилитацији и улога
101. Специфичности дечије рехабилитације
102. Рехабилитација деце са обољењима ЦНС-а
103. Рехабилитација деце са обољењима периферних нерава
104. Рехабилитација деце са мишићним обољењима
105. Рехабилитација деце са конгениталним аномалијама
106. Рехабилитација деце са обољењима кошано-мишићног сстема (реума)
107. Рехабилитација деце са полимијелитом
108. Рехабилитација деце са сколиозом
109. Рехабилитација деце са деформацијама стопала
110. Рехабилитација деце у пострауматским стањима
111. Специфичности рехабилитације одраслих у продуктивној доби
112. Рехабилитација болесника са обоњељима централног моторног неурона
113. Рехабилитација хемиплегичара (третман)
114. Рехабилитација параплегичара (третман)
115. Рехабилитација квадриплегичара (третман)
116. Рехабилитација болесника са осталим обољењима ЦНС-а
117. Рехабилитација пацијената са оштећењима периферног моторног неурона
118. Рехабилитација пацијената са парализом нервних коренова
119. Рехабилитација пацијената са обољењима мишићно-коштаног нервног система
120. Рехабилитација пацијената са обољењима кардиоваскуларног система
121. Рехабилитација пацијената са обољењима респираторног система
122. Рехабилитација пацијената са опекотинама
123. Рехабилитација пацијената са ампутацијама
124. Рехабилитација реуматских болесника
125. Рехабилитација пацијената са дегенеративним реуматизмом
126. Рехабилитација пацијената са дискус хернијом
127. Специфичности рехабилитације старих особа (геријатрија)
128. Професионална рехабилитација (подела, задаци и метод рада)
129. Рехабилитација одраслих у пострауматским стањима


