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1 ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
   Физиотерапевтски техничар 

 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

 (IV)  Сложена работа 

 
3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
- анализира, организира и планира мерења и време потребно за спроведување на  
  третман; 
- подготвува  услови за работа на работно место; 
- користи  основна опрема на работното место; 
- правилно чита и разбира картон за физикална терапија и рехабилитација;  
- користи средства  за лична заштита и заштита на пациентите; 
- организира  и  учествува во здравствена едукација; 
-  применува постапки за дезинфекција на кожа и апаратура 
-  изведува основни антропометриски мерења; 
- спроведува по налог на физијатар:апаратурна, беззапаратурна, фрикциона  
  масажа,бандажа по сегмент за лимфна дренажа, рачна (мануелна) масажа по  
  сегменти и на цело тело; 
- реализира индивидуални и групни вежби под надзор; 
- спроведува физиотерапевтски третман со примена на топлотни  процедури хипер  
  и хипотермија, хидротерапија, инхалациона терапија, електротерапија,  
  магнетотерапија, сонотерапија,фототерапијаи балнеоклиматотерапијапо налог на   
  физијатар; 
- препознава сакани и несакани ефекти од апликација на физикални агенси; 
- администрира и  евидентира  податоци  (информатичка писменост); 
- обезбедува  навремена и целисходна примена на физикални процедури; 
- познава и одржува апаратура за потреби на физикалната медицина; 
- остварува комуникација со пациент, членови на неговото семејство, како и   
  членови на здравствениот тим  со почитување на принципите на деловна култура; 
- заштитува работна и поширока околина од негативно влијание на материјалите  
  и работните средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Анализира, организира и 
планира мерења и време 
потребно за  спроведување на 
третман 

- Анализира и планира мерења кои се релевантни за 
  пациентот 
- Планира и организира време потребно за припрема на  
  пациентот и апаратурата за третман 
- Планира и организира време за спроведување на самиот 
 Третман 
- Организира групи на пациенти за реализација на вежби 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува  услови за работа на 
работно место 

- Подготвува сала, простор и средства за механотерапија и  
  спроведување на вежби    
- Пополнува терапевтски картон 
- Избира реквизити потребни во текот на изведување на  
  вежби 

Оперативни 
работи 

Користи  основна опрема на 
работното место 
 

- Познава намена и специфики на средства и реквизити за   
  изведување на вежбите 
- Применува апаратура за механо, термо и електротерапија 

 Правилно чита и разбира картон 
за физикална терапија и 
рехабилитација  

- Се информира  за генералии на пациентот, дијагноза,    
  физикални процедури, место на апликација, препишана  
  доза и времетраење на процедура 

 Користи средства  за лична 
заштита и заштита на 
пациентите 

- Спроведува постапки за лична хигиена, 
- Применува принципи на  антисепса 
- Користи заштитна облека , ракавици и маска 

 Организира  и  учествува во 
здравствена едукација 
 

- Дава напатсвија,инструкции и препораки  на пациент за  
  одредени хигиено диетески мерки во тек и по спроведување 
  на терапија, вежби и масажа 
- Запознава пациент со очекувани реакции во тек и по  
  завршување на терапија 

 Применува постапки     за 
дезинфекција на кожа и 
апаратура 

-  Применува постапки за дезинфекција на работни  
   површини, апаратура,инструменти и материјали   
-  Спроведува постапки за дезинфекција на кожа на пациент 

 Изведува основни 
антропометриски мерења 

-  Мери крвен притисок, фрекфенција на пулс, телесна  
   тежина и висина, обем на зглоб, телесни шуплини и  
   екстремитети, должина на екстремитети 

 Спроведува по налог на 
физијатар: апаратурна , 
беззапаратурна, фрикциона 
масажа,бандажа по сегмент за 
лимфна дренажа, рачна 
(мануелна) масажа по сегменти 
и на цело тело 

-  Дава напатствија на пациент за подготовка за масажа 
-  Познава контакни и лековити средства кои се користат за 
   изведување на масажа 
-  Познава  и завзема позиција на терапевт при изведување  
   на масажа 
-  Поставува пациент во соодветна полжба за изведување на 
   масажа 
-  Изведува основна палпација и инспекција на кожа и тело 
-  Применува основни видови на мануелна масажа 
-  Применува основни зафати за основни видови масажа  
-  Воочува  промени на кожа и тело кои се контраиндицирани  
   за масажа 
-  Применува техника на правилно изведување на сегментна  
   и целосна масажа 
-  Аплицира бандажи за лимфна дренажа 

 Реализира индивидуални и 
групни вежби под надзор на 
виш, дипломиран 
физиотерапевт или лекар 
специјалист по физикална 
медицина и рехаблитација 

- Применува адекватна положба на телото при  
  спроведување на вежби  
- Реализира група на вежби за одредна болест или состојба 
- Користи ритам и такт за спроведување на вежби 
- Поставува  во специфична положба пациент при    
  изведување на вежбите 
- Разбира основни карактеристики на заболување на пацент  
  кој се третира со вежби 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

- Дава инструкции на пациент за потготовка  

 Спроведува физиотерапевтски 
третман со примена на топлотни  
процедури хипер и хипотермија 
по налог на физијатар 

- Применува основни принципи и спроведува хипер и   
  хипотермија 
- Аплицира топлотни процедури 
- Користи средства за хипер и хипотермија 
- Разбира механизам на дејство на агенси за термотерапија 

 Применува физиотерапевтски 
третман со примена на  
хидротерапија по налог на 
физијатар 

- Користи основни принципи и средства за спроведување на  
  хидротерапија 
- Аплицира хидротерапевтски процедури 

 

 Применува инхалациона 
терапија по налог на физијатар 

- Користи  основни принципи и средства за спроведување на 
инхалациона, аеросол и аеројоно терапија 
- Аплицира инхалациона, аеросол и аеројоно терапија 

 Спроведува електротерапија по 
налог на физијатар 

- Познава основни принципи и апаратура за спроведување  
  на   констатна еднонасочна струја, јонтофореза и ипмулсни    
  струи 
-  Аплицира констатна еднонасочна струја, јонтофореза и   
   ипмулсни струи 
 - аплицира лек или контактно средство на електроди; 
-  Асистира при елекродијагностички методи кои ги 
спроведуваат стручни лица (ЕМГ,ЕКГ, ЕЕГ, ЕП) 

 Спроведува магнетотерапија - Користи основни принципи и апаратура за спроведување   
  на магнетна терапија   
- Аплицира безапаратурна и апаратурна магнетна терапија 

 Спроведува сонотерапија - Познава апаратура за спроведување на сопнотерапија 
- Аплицира  ултра и инфразвук 

 Спроведува фототерапија - Применува основни принципи и сретства за спроведување  
  на фототерапија (сончева светлина, видлив и невидлив  
  спектар 

 Спроведува 
балнеоклиматотерапија 

- Аплицира пелоидотерапија  
- Користи  минерални води во терапевтски цели, 
  климатотерапија, таласотерапија 

 Препознава сакани и несакани 
ефекти од апликација на 
физикални агенси 

-  Следи општа состојба на пациент и локални промени на   
   кожа 
-  Препознава несакани ефекти  и грешки во  апликација 
-  Реагира при појава на несакани ефекти и грешки во  
   апликација 

Комерцијални 
работи 

/ / 

Администрати
вна работа 

Администрира и  евидентира  
податоци  (информатичка 
писменост) 

- Води физиотерапевтска документација 
- Пополнува физиотерапевтски картон на пациетот 
- Евидентира реализација на спроведена терапија 

Обезбедување 
квалитет 

Обезбедува  навремена и 
целисходна примана на 
физикалните процедури 

- Аплицира физикални процедури со потребни контактни  
  средства , лекови, реквизити и услови на пациент  
  на конкретна регија на одреден начин со опеделено   
  времетраење. 
- Применува правила на локлната и национална политика во  
  случај кога пациентот треба да биде информиран за својата 
  состојба 

Одржување и 
поправка 

Познава и одржува апаратура за 
потребите на физикалната 
медицина 

-  Познава и одржува апаратура според упаство на  
   производител,  
-  Отстранува мали дефекти 
-  Заменува  постоечки резервни делови од сетот 

Комуникација Остварува комуникација со 
пациент, членови на неговото 

- Познава основни принципи при комуникација со пацент  
  при  изведување  на тераписки процедури 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

семејство, како и членови на 
здравствениот тим  со 
почитување на принципите на 
деловна култура 

- Соработува со членови од семејството 
- Комуницира со тимот за физикална медицина и  
  рехабилитација (физијатар, дипломиран  и виш  
  физиотерапевт,  работен терапевт,  медицинска сестра,  
  социјален работник, психолог) 
- Применува принципи на деловна култура и медицинска  
  етика 

Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

Заштитува работна и поширока 
околина од негативното 
влијание на материјалите и 
работните средства 

- Правилно отстранува употребени агенси и материјали 
- Навремено известува за остранување на оштетени апарати 
- Правилно отстранува заштитни средства за лична и  
  колективна заштита од инфекции 
- Превзема мерки за намалување на ризици при работа 

 

 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 

 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: Март 2011 година  
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОБУКА – СКОПЈЕ 

 
5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 

 
1.  д-р спец Лидушка Василеска, раководител, Центар за стручно    образование и обука - 

Скопје.  

2. д-р Соња Славковиќ , СМУГС„ Д-р Панче Караѓозов“– Скопје 

3. Прим.д-р спец. Физикална медицина и рехабилиција Велика Лабачевска ЈЗУ Завод за 

физикална медицина и рехабилитација Скопје 

4. виш физиотерапевт Лилјана Стојковиќ ЈЗУ Завод за физикална медицина и 

рехабилитација Скопје 

 

 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 

Стандардот на занимање Физиотерапевтски техничар го донесе Министерството за труд 
и социјална политика со решение бр.08-4720/33 од 11.05.2015 година 
 


