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ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање знања и развијање вештина у домену метода и техника примене
мануалне терапије и физичких облика енергије из природних и вештачких
извора из области термотерапије, фототерапије, хидротерапије,
сонотерапије, магнетотерапије, балнео-климатотерапије и
електротерапије.



ИСХОД ПРЕДМЕТА

Практична примена стечених знања и савладавање вештина самопроцене
у избору параметара дозирања, метода и техника примене који се односе
на планиране и очекиване терапијске ефекте, засноване на постављеним
циљевима и задацима у примени физичких облика енергије, појединачно
прилагођених сваком пацијент у тиму и активни процес рехабилитације,
следећи правило: „Primum non nocere“.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теорија: основне физичке карактеристике, величине, вредности и
правилности, извори; механизам деловања на организам, локалне и
опште реакције - биофизиолошки ефекти; позитивни (терапеутски)
ефекти; елементи за дозирање; методе и технике примене; индикације и
контраиндикације физикалних средстава у области термичке, крио, хидро,
фото, соно, магнето, механичке, балнео-климатотерапије.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Практични аспект: практична примена кондуктивне термотерапије -
парафин, парафанго, пелоидотерапија, сауне, локална и општа
хидротерапија (хидротермална, механичка, хемијска и хидроелектрична
процедура), УВ и ИЦ зрачење, биодоза, поларизована светлост, технике
примене биомодулирајућег ласера, ултразвука, пулсирајућа
електромагнетна поља, галванотерапија, електрофореза лекова,
галванска када, главнаске купке, ДД струје, високонапонске струје, пулсне
струје, модулисане струје, микрострује, десетине, интерференције и руске
струје, високофреквентне струје, електростимулација код одузетости
централног и периферог моторног неурона и инактивности, биофидбек
техника, високофреквентне струје (ДТД;. КТД; УКТД; МКТД) и технике
примјене мануалне терапије.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Најновија достигнућа у 
области електротерапије

Физикална терапија непрестано 
прати достигнућа електротехнике.

Апарати који се користе у 
физикалној терапији се допуњују 

новим модалитетима физичке 
енергије.

Стога, терапеут мора да буде 
упознат са могућностима 

савремене апаратуре.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Савремене и 
традиционалне 

методе у мануелној 
терапији

Мануелна терапија је врло 
популарна физикална процедура.
Од древних источњачких техника 

до савремених мануелних техника, 
терапеути је могу применити за 

широк спектар стања.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Физикална 
терапија у спа и 

велнесу.У последњих неколико година 
медицински туризам и 

медицински велнес је у развоју и 
на нашим просторима.

Физикална терапија је нашла своје 
место и у овој области. 

У оквиру спа и велнес-а користе се 
броје физикалне процедуре.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Синоним за физикалну 

терапију је 
балнеоклиматологија.
Примена физикалне 

терапије је саствни део 
бањског лечења.
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