
 

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

Војномедицинска академија
 
 

ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА 
 

„КЛИНИЧКА ЕЛЕКТРОМИОНЕУРОГРАФИЈА ЗА НЕУРОФИЗИОЛОШКЕ 

АСИСТЕНТЕ“ 

- додатак Уверењу о усавршавању - 
 
 
 
1. НАЗИВ УСАВРШАВАЊА 

 Клиничка електромионеурографија за неурофизиолошке асистенте 
2. ПОСЕБАН ЦИЉ И ЗАДАЦИ УСАВРШАВАЊА 

 оспособљавање медицинских техничара за уже специјализоване послове из области 
клиничке неурофизиологије, где ниво вештина и знања представља надградњу у 
односу на знања стечена током основног образовања. 

3. СТРУЧНИ ПРОФИЛ КАДРА КОЈИ СЕ ОСПОСОБЉАВА 
 медицински техничари општег смера, физиотерапеути  

4. УСЛОВИ ЗА УПИС НА ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА 
 средња или виша медицинска струковна школа или смер за физиотерапеуте 

5. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА И ТРАЈАЊЕ УСАВРШАВАЊА 
 Четири (4) месеца у пуном радном времену.  
Укупно обављених 150 прегледа (уз стручни надзор). 

6. ЛИСТА ПРЕДМЕТА СА САДРЖАЈЕМ, ОРГАНИЗАЦИЈОМ НАСТАВЕ И 
НАЧИНОМ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

 1) предмет (назив) Основе анатомије и физиологије периферног нервног 
система 

 тема 1  Нормална и патолошка анатомија периферног нервног система 
 тема 2 Физиологија и патофизиологија периферног нервног система  
 2) предмет (назив) Физичко-техничке основе електродијагностике нервног 

система 
 тема 1 Упознавање са техничким карактеристикама апарата за 

електромионеурографску дијагностику, врсте стимулационих и 
регистрационих електрода, позиционирање 

 тема 2 Припрема пацијента за електродијагностичку процедуру, мере 
сигурности и безбедности примене, контраиндикације (медицинска 
стања, нпр. коагулопатије; пацијенти са имплантираним медицинским 
уређајима и сл.)  

 тема 3 Протоколи за рад у лабораторији за клиничку 
електромионеурографију, документа којима се регулише безбедност у 
раду 
уређајима и сл.)  

 3) предмет (назив) Основе клиничке електромионеурографије 
 тема 1 Теоријске основе клиничке електромионеурографије 
 тема 2 Стандардна (конвенционална) електромионеурографија 
 тема 3 Специјалне методе електромионеурографских испитивања, 



укључујући рефлексолошка испитивања 
 4) предмет (назив) Електромионеурографске карактеристике обољења 

периферног нервног система 
 тема 1 Обољење моторног неурона, мијелопатије 
 тема 2 Плексопатије и радикулопатије 
 тема 3 Полинеуропатије, мононеуропатије и компресивни синдроми 
 тема 4 Трауме периферних нерава 
 тема 5 Обољења са поремећајима неуромишићне трансмисије 
 тема 6 Миопатије 
 организација наставе 
Функцијска неуролошка дијагностика ДПЦ ВМА 
Предавања и практични рад 

 начин провере знања 
 Усмено (завршни колоквијум)  
 носиоци усавршавања 
 пп проф dr sc med Тихомир Илић, асистент  mr sc med Снежана Станковић 
 Сарадници  
 Виша мед. сестра Сперанца Жужа 
 Оспособљеност 
 Неурофизиолошки асистент / медицински техничар уже специјализован за 
спровођење клиничке електромионеурографије; у потпуности стекао (-ла) услове за 
самостални рад у ЕМНеГ лабораторији 

 
 
        Руководилац усавршавања 
 
        ________________________ 
            п о т п у к о в н и к  
               проф dr sc med  
               Тихомир Илић 


