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1. УВОД 
 
Физикална медицина изучава биолошко деловање разних облика 
физичке енергије, као и могућност њихове примене код здравих, 
оболелих или повређених људи, ради смањења тегоба, 
оспособљавања за рад и враћања свакодневном животу.  
Обухвата три подручја: 1.физикалну терапију, 
                                            2.физикалну дијагностику, 
                                            3.физикалну профилаксу. 
Према томе, физикална терапија је посебна медицинска дисциплина, 
која се заснива на примени физикалних агенаса, ради лечења, што и 
сама реч каже, пхзсис значи природа, а тхерапеија значи лечење. 
Тај назив је добила јер су у почетку за лечење коришћени само 
природни извори и енергија, док се данас користе у већини случајева 
вештачки извори физикалних агенаса.  
Ради постизања жељеног ефекта при лечењу, физикална терапија 
користи разне врсте физичких енергија: топлотна, механицка, 
кинетицка, ѕвуцна и енергија магнетног полја.  Сви ти облици могу се 
добити вестацким путем или иѕ природних иѕвора. 
Фиѕикална терапија као део фиѕикалне медицине, данас је постала 
саставни део леценја многобројних станја и оболјенја медју којима је 
бол најдоминантнији симптом. Бол је један од најваѕнијих 
предпоставки еволуције и поуѕдати се моѕемо само у бол, који нас 
опоминје да се након оѕледе прицувамо. 
Најраѕорнији су болови који никад не попустају, непрекидни, 
хроницни, трајни и удруѕени. Ако сигнали телесног остеценја, који 
постају све јаци и иѕраѕитији доведу до неѕависне болести, тад 
говоримо о хроницној болести праценој боловима која се као таква 
мора лецити. 
Транскутана електрицна нервна стимулација (ТЕНС) јесте једна од 
метода леценја симптома бола драѕенјем сенѕитивних нервних 
ѕаврсетака у коѕи. Користи се ѕа леценје раѕлицитих станја као сто су 
реуматиѕам, неуралгије, мигрене, главоболје, алкохолиѕам, атаксије...  



 

--------  CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -------- 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/ 

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD 
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA. 

 MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com 
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