
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Медицинска рехабилитација (М6-МРХ) 

Наставник: Бранислав М. Бобић, Гордана В. Девечерски, Александра В. Миков, Ксенија М. Бошковић, Снежана Т. Томашевић-

Тодоровић, Мирјана С. Савић, Чила А. Демеши-Дрљан, Кармела Д. Филиповић, Растислава О. Красник, Александар Љ. Кнежевић, 

Слободан П. Пантелинац 

Статус предмета: oбавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Хирургија 

Циљ предмета:  
Усвајање начела теорије и праксе савремене рехабилитације. 

Исход предмета:  
Обезбеђивање мера медицинске рехабилитације пре свега ,у  циљу превенције инвалидности пацијента. 

Идентификовање оштећења организма која настају као последица урођених мана наследних стања, обољења или повреда, у виду 

привременог или трајног анатомског, функционалног или психичког губитка, поремећаја или смањења структуре или функције у појави 

инвалидности и хендикепа код деце и одраслих особа. Стицање способности за решавање потреба и проблема најчешће ѕаступљених 

категорија хендикепираних лица.   

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

1. Медицинска рехабилитација-место, улога и значај у медицини и савременој здравственој заштити (уз посебан осврт на инвалидност и 

мере њене превенције) 

2. Основи физикалне медицине 

3. Основи кинезитерапије и терапије радом 

4. Основи електротерапије 

5. Основи фото-, термо- и хидротерапије 

6. Специфичности процеса хабилитације и рехабилитације хендикепиране деце 

7. Терапијски поступци код деце са синдромом дечје церебралне парализе и деформитета грудног коша 

8. Основи медицинске рехабилитације пацијената после повреде локомоторног апарата 

9. Основи медицинске рехабилитације особа са лезијом периферних нерава 

10. Основи медицинске рехабилитације пацијената са вертебралним синдромом 

11. Основни принципи медицинске рехабилитације пацијената са запаљенским и дегенеративним реуматизмом 

12. Основни принципи медицинске рехабилитације пацијената после ампутације (ортотска и протетска средства у медицинској 

рехабилитацији) 

13. Основи медицинске рехабилитације пацијената са хемиплегијом 

14. Основи медицинске рехабилитације пацијената са параплегијом и квадриплегијом 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

1. Упознавање са радом и организацијом специјализованих установа у којима се одвија медицинска рехабилитација 

2. Обрада и евалуација пацијената на медицинској рехабилитацији 

3. Основи практичне примене процедура физикалне терапије у медицинској рехабилитацији 

4. Медицинска рехабилитација пацијената после трауме и политрауме 

5. Медицинска рехабилитација пацијената након ампутације 

6. Медицинска рехабилитација пацијената са лезијом периферних нерава 

7. Хабилитација деце са дечјом церебралном парализом 

8. Најчешћа стања код деце и омладине код којих се спроводе хабилитација и рехабилитација 

9. Медицинска рехабилитација пацијената са лумбалним и цервикалним синдромом 

10. Медицинска рехабилитација пацијената са синдромом хемиплегије 

11. Медицинска рехабилитација пацијената са параплегијом и квадриплегијом 

12. Медицинска рехабилитација пацијената са запаљенским реуматским обољењима 

13. Медицинска рехабилитација пацијената са дегенеративним реуматским обољењима 

Литература  

Обавезна:  

1. Недвидек Б. Основи физикалне медицине и рехабилитације, III издање. Медицински факултет Нови Сад, 1991. 

2. Пилиповић Н. (ур.). Реуматологија. Завод за уџбенике и наставна средства Београд: 2000. 

3. Савић К, Миков А. Рехабилитација деце и омладине. Нови Сад: Ортомедикс, 2007. 

Допунска: 

1. Зец Ж. Конфорти Н. Испитивање снаге мишића. Београд: Виша медицинска школа, 1990. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања:  

30 

Вежбе:  

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, консултативна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  30 писмени испит  

практична настава  30 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и     

 


