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IZVLEČEK 

Uvod: Nedavne raziskave na populaciji otrok s cerebralno paralizo kažejo, da se večina izmed njih sooča s 
pomembno in raznoliko paleto zdravstvenih problemov ter da je zelo malo znanega o količini in kakovosti prejetih 
nevrofizioterapevtskih storitev. Namen: Naraščajoča zahteva za implementacijo intenzivnega programa 
nevrofizioterapije z uporabo metode Therasuit zahteva raziskovalni protokol, ki bi znanstveno ocenil njen 

kratkoročni vpliv na grobo gibalno funkcijo otrok s cerebralno paralizo. Metode: V pilotsko študijo z uporabo 
protokola randomizirane klinične študije je bilo vključenih deset otrok s cerebralno paralizo, naključno razvrščenih 
v študijsko (N=5) in kontrolno skupino (N=5). Obe skupini sta bili deležni razvojnonevrološke obravnave dvakrat 
na teden po dve uri. Študijska skupina je bila deležna še intenzivne metode Therasuit. Otroke s cerebralno paralizo 

smo testirali z lestvico grobe gibalne funkcije (GMFM-88) pred začetkom terapije in po petih mesecih. Rezultati: 

Po koncu terapevtskega programa je prišlo do vidnega izboljšanja rezultatov pri posameznih področjih lestvice 
grobe gibalne funkcije pri eksperimentalni skupini otrok s cerebralno paralizo (p < 0,05). Zaključki: Rezultati 

kažejo, da bi razvojnonevrološka obravnava v kombinaciji s Therasuit lahko bila uporabna v nevrofizioterapevtski 
obravnavi otrok s cerebralno paralizo s slabšo grobo gibalno funkcijo.  

 

Ključne besede: cerebralna paraliza, Therasuit, razvojnonevrološka obravnava, groba gibalna funkcija. 
 

ABSTRACT 

Background: Recent research in population of children with cerebral palsy (CP) indicates that most of them face a 

significant and diverse range of health challenges and that little is known about the quantity and quality of 

neurophysiotherapy services received. The growing demand for implementation of intensive Therasuit method in 

combination with contemporary neurodevelopmental treatment approach requires a research protocol to evaluate 

scientifically its impact on gross motor function. Method: The pilot study that used the protocol of randomised 

clinical study included ten children with cerebral palsy, who were randomly assigned to the experimental (N=5) and 

to the control group (N=5). Both groups underwent neurodevelopmental treatment twice a week for two hours. The 

experimental group received additionally intensive Therasuit program. Children in both groups were assessed with 

the help of the Gross Motor Function Measure scale (GMFM-88) before the therapy started and after 5 months. 

Results: Reevaluation showed that there was overall statistically significant improvement in gross motor function in 

experimental group  as measured with GMFM-88 (p 0,05). Conclusions: The results show that 

neurodevelopmental treatment in combination with the Therasuit could be useful combination in children with 

cerebral palsy with poor gross motor function.  
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UVOD 

Najnovejša definicija opisuje cerebralno paralizo 
kot skupino motenj v razvoju gibanja in drže, kar 
povzroča omejitve v funkcionalnih aktivnostih. 
Najnižja starost otroka pri diagnozi cerebralna 
paraliza je 3. leta. Incidenca cerebralne paralize je 

od 2 do 2,5 na 1000 živo rojenih otrok. Pogostost 
spastične cerebralne paralize je  večja v primerjavi 
z drugimi oblikami cerebralne paralize in 

predstavlja 60 odstotkov ugotovljenih primerov. 

Otrok s cerebralno paralizo ima zaradi težav v 
gibalnem razvoju slabšo razvito grobo gibalno 
funkcijo. Pogosto je prisoten tudi zaostanek v 

duševnem razvoju (1).  Sodoben koncept razvojno 

nevrološke obravnave je interdisciplinarni pristop 
k ocenjevanju, obravnavi otrok s cerebralno 

paralizo z različno okvaro osrednjega živčnega 
sistema in posledično gibanja, občutenja, 
zaznavanja in kognitivnih funkcij, kar posledično 
vodi v večjo sposobnost za polno sodelovanje v 
vsakodnevnem življenju (2-4). Therasuit je novejša 
metoda, ki uporablja celostni pristop pri obravnavi 

oseb z različnimi nevrološkimi okvarami ter 
različnimi razvojnimi zaostanki in se vse pogosteje 
kombinira z razvojnonevrološko obravnavo. 
Najpogosteje se metoda Therasuit dopolnilno 

uporablja pri habilitaciji otrok s cerebralno paralizo 

usmerjeni k izboljšanju mišične moči in 
vzdržljivosti (5). Metoda Therasuit se vse 
pogosteje uporablja tudi pri otrocih z različnimi 
razvojnimi motnjami, pri otrocih z motnjo 

senzorne integracije, pri pacientih po možganski 
kapi, z nezgodno možgansko poškodbo, z ataksijo, 
atetozo in  drugimi nevrološkimi okvarami (6,7). 
Sestavni deli metode Therasuit so posebne 

suspenzijske vaje, ki jih izvajamo s pomočjo 
škripcev, vrvi in uteži; terapevtsko oblačilo 
Therasuit, ki deluje kot mehka dinamična ortoza za 
zagotavljanje zunanje stabilizacije trupa, 

posledično omogoča boljšo telesno držo, izboljša 
propriocepcijo, zmanjša patološke reflekse, 
omogoča bolj tekoče in usklajeno gibanje zgornjih 
in spodnjih ekstremitet; pajkove vaje v sistemu 

elastičnih vrvi (8 elastik in pas v katerega je otrok s 

cerebralno paralizo vpet) (8). Avtorja Koscielny I. 

(2004) in Koscielny R. (2004) v svojem članku 
navajata, da pri intenzivni vadbi po zakonitostih 

metode Therasuit lahko ustvarimo pozitivne 

spremembe v živčnem, skeletnem in mišičnem 
sistemu (6,7), vendar je za takšne trditve premalo z 
dokazi podprte prakse. Metoda Therasuit med 

drugim upošteva intenzivnost ponavljanja in k 
specifični nalogi usmerjen terapevtski program, kar 
sta dva izmed bistvenih pogojev za motorično 
učenje. Tudi v Sloveniji se je metoda Therasuit 

uspešno integrirala v sodobno 
nevrofizioterapevtsko obravnavo otrok s 

cerebralno paralizo in postala vsakdanja praksa 

številnih usposobljenih terapevtov 
razvojnonevrološke obravnave in terapevtov 
Therasuit, ki sodelujejo v habilitaciji otrok in 

mladostnikov s cerebralno paralizo. Številne 
državne institucije in zasebne fizioterapije s 
področja obravnave oseb s cerebralno paralizo 
dodatno izobražujejo kader za izvajanje metode 
Therasuit, da bi uspešno dosegali cilje obravnave 

tako na področju telesne zgradbe, telesnih funkcij 
kot na področju sodelovanja. Tako se lahko osebe s 
cerebralno paralizo hitreje in uspešneje vključujejo 
v okolje in življenje v skupnosti. Povečana potreba 
po celostni habilitaciji otrok in mladostnikov s 

zahteva raziskovalni protokol, ki bi znanstveno 

ocenil v Sloveniji razširjeno metodo Therausit v 
kombinaciji z razvojnonevrološko obravnavo. 
Primarni namen pilotske študije je bil raziskati 
kratkoročen vpliv intenzivne metode Therasuit v 
kombinaciji z razvojnonevrološko obravnavo na 
razvoj grobe gibalne funkcije otrok s cerebralno 

paralizo. 

 

METODE 

Izvedli smo pilotsko študijo z uporabo protokola 
randomizirane klinične študije. V raziskavi smo 

uporabili slučajnostni vzorec desetih otrok (tri 
deklice in sedem dečkov) z obojestransko 

spastično cerebralno paralizo (spastična diplegija), 
ki so bili naključno razvrščeni v eksperimentalno 
(dve deklici in trije dečki) in kontrolno skupino 
(ena deklica in štirje dečki). Razvrstilno listo je 
pripravil statistik. 

 

Povprečna starost preiskovancev v eksperimentalni 
skupini je bila 6,6 leta (±1,6), v kontrolni pa 8,2 
leta (±4,6) (od 5 do 12 let), povprečna teža je bila 
59 kg (±8,3) in povprečna višina 165 cm (±15,9). 
Vsi preiskovanci so bili razvrščeni v 2. stopnjo po 

sistemu razvrščanja otrok s cerebralno paralizo 
glede na grobe gibalne funkcije (angl. Gross motor 

function classification system-GMFCS) in so bili 

predhodno vključeni v razvojnonevrološko 
obravnavo v okviru razvojnih ambulant enkrat na 

mesec. Eksperimentalna skupina je bila z 
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vključitvijo v raziskavo poleg razvojnonevrološke 
obravnave dvakrat na teden po 60 minut v 

intenzivni Therasuit obravnavi vsak dan, od 

ponedeljka do petka, 120 minut na dan, v času treh 
tednov. Sledil je od tri do štiri mesečni premor, 
nato pa smo celoten program kombinacije 

razvojnonevrološke obravnave in metode Therasuit 
ponovili. Kontrolna skupina je bila deležna le 
razvojnonevrološke obravnave dvakrat na teden po 
60 minut, v času  petih mesecev. Začetne meritve 
smo izvedli po naključnem razvrščanju zaradi 
preverjanja izenačenja skupin. Fizioterapevt, ki je 
izvajal meritve ni vedel za razvrstitev otrok v 

skupini.  Tako smo tudi dobili vpogled v začetno 
grobo gibalno funkcijo otrok s cerebralno paralizo. 
Uporabili smo lestvico grobe gibalne funkcije 

(angl. Gross Motor Function Measure – GMFM-

88), ki je prvenstveno namenjena ocenjevanju 

otrok s cerebralno paralizo. Izbrali smo jo zaradi 

njene zanesljivosti in veljavnosti ter primernosti za 

našo raziskavo. Meritve smo ponovili ob koncu pet 

mesečnega fizioterapevtskega programa. Testiranje 
je potekalo v prostorih zasebne fizioterapije 

»Fizioterapija in svetovanje na terenu«. Meritve so 
potekale v standardiziranih pogojih v tihem in 

mirnem okolju, da so se lahko preiskovanci 

popolnoma osredotočili na testiranje. 
Razvojnonevrološko obravnavo so v okviru 
razvojne ambulante izvajali fizioterapevti s 

specializacijo iz razvojno nevrološke obravnave, ki 
niso vedeli za razvrstitev, metodo Therasuit  pa 

fizioterapevtka z dodatnimi specialnimi znanji na 

področju nevrofizioterapije in metode Therasuit, ki 
je vedela za razvrstitev.  Otroke s cerebralno 

paralizo v kontrolni skupini smo po koncu 

raziskave glede na izraženo željo vključili v 
obravnavo po metodi Therasuit. Pilotska študija je 
bila opravljena skladno z načeli  Helsinške 
deklaracije o biomedicinskih raziskavah na 

človeku, z določili Konvencije Sveta Evrope o 
varovanju človekovih pravic in dostojanstva 
človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in 
medicine (Oviedske konvencije) ter skladno z 

načeli slovenskega kodeksa medicinske 

deontologije in kodeksa etike fizioterapevtov 

Slovenije. Pridobili smo pisno soglasje staršev oz. 
zakonitih zastopnikov otrok s cerebralno paralizo 

ter zagotovili anonimnost vseh sodelujočih v 
raziskavi. Podatke smo statistično obdelali in jih 
predstavili s programom SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences 21). S testom Kolmogorova 

in Smirnova smo preverili normalno porazdelitev 

spremenljivk ter v nadaljevanju uporabili 

parametrični t- test za neodvisne vzorce. 

 

REZULTATI 

Pri prvem merjenju smo ugotovili, da med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično 
pomembnih razlik niti v starosti (p = 0,553) niti v 

skupnem seštevku posameznih področij lestvice 
grobih gibalnih funkcij (p = 0,127), kar pomeni, da 

sta bili skupini relativno homogeni, razen pri 

področju B-sedenje, pri čemer je eksperimentalna 
skupina v začetku dosegala boljše rezultate lestvice 
GMFM-88 (M = 96% ±5,61) v primerjavi s 

kontrolno skupino (M = 52,32 % ± 39,3). Po koncu 

pet mesečne raziskave sta se eksperimentalna (M = 

78,64% ±20,42) in kontrolna skupina (M = 41,64% 

±30,96) statistično pomembno razlikovali 
(p=0,046) v povprečnih vrednostih skupnega 
seštevka posameznih področij lestvice grobe 
gibalne funkcije. 

 

 
 

 
 

Slika 1. Primerjava srednjih vrednosti posameznih 

področij lestvice grobe gibalne funkcije med 
kontrolno in eksperimentalno skupino po začetnih 
in zaključnih meritvah (po petih mesecih).  
* predstavlja p<0,05. 
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V povprečju je eksperimentalna skupina dosegala 

za 37,01% višji rezultat pri skupnem seštevku vseh 
petih področij v primerjavi s kontrolno skupino.  
Statistično pomembna razlika v izboljšanju grobe 
gibalne funkcije je bila med skupinama opazna na 

področju A-ležanje in obračanje (p = 0,033) in 
področju C-plazenje in klečanje (p = 0,046) v prid 
eksperimentalni skupini. Kontrolna skupina tekom 

raziskave ni dosegla statistično pomembnega 
izboljšanja rezultatov grobe gibalne funkcije na 
nobenem od petih področij (p 0,05). 
Eksperimentalna skupina je tekom dosegala 

statistično pomembno izboljšanje rezultatov le na 
področju E-hoja, tek, skakanje (p = 0,041), na 

katerem so otroci s cerebralno paralizo za 13,33% 

izboljšali srednje vrednosti seštevka od prve (M = 
38,33  ±40,85) do zadnje meritve (M = 51,66 ± 

41,26). Pri drugih štirih področjih je sicer prišlo do 
izboljšanja, vendar razlike med začetnim in 
končnim ocenjevanjem grobe gibalne funkcije niso 
bile statistično pomembne (p > 0,05).  
 

RAZPRAVA 

V zadnjem desetletju se v Sloveniji pojavlja vedno 

več metod in tehnik za obravnavo otrok s 

cerebralno paralizo. Ena takih je tudi intenzivna 

metoda Therasuit, ki na slovenski populaciji otrok 

s cerebralno paralizo še ni bila raziskana. Kot sta 
že v svojih predhodnih člankih navajala Kovačič in 
Žnidarčič (12, 13), lahko z dopolnilno celostno 

nevrofizioterapevtsko obravnavo pomembno 

prispevamo h kakovostni večdimenzionalni 
habilitaciji otrok s cerebralno paralizo in k 

izboljšanju njihove aktivne gibljivosti, mišične 
moči, koordinacije, grobe gibalne funkcije, 
samostojnosti ter ne nazadnje kakovosti njihovega 

življenja. V naši raziskavi smo prikazali, da se med 
eksperimentalno in kontrolno skupino vrednosti 

skupnega seštevka vseh področij (A-ležanje in 
obračanje, B-sedenje, C-plazenje in klečanje, D-

stoja, E-hoja, tek, skakanje) lestvice grobe gibalne 

funkcije pri zadnji meritvi statistično pomembno 
razlikujejo (p = 0,047). Do podobnih ugotovitev so 

prišli številni avtorji (5-7), ki so v svojih študijah 
na bistveno večjem vzorcu otrok s cerebralno 
paralizo merili  napredek v grobi gibalni funkciji, 

merjeni z GMFM-88 in GMFM-66. Pri vseh 

omenjenih študijah so otroci s cerebralno paralizo 
v eksperimentalni skupini, ki je bila deležna 
intenzivne metode Therasuit dosegali statistično 
pomembne razlike v grobi gibalni funkciji v 

primerjavi s kontrolno skupino. Bailes s sodelavci 

(14) v svoji študiji prav tako poroča o prikažejo 
pomembnih spremembah vzorca hoje, Semenova 

(15) pa poleg tega poroča o izboljšanju 
samostojnosti pri samooskrbi. Seifeldin s sodelavci 

(16) in Datorre (17) poročata o izboljšanju 
funkcionalnih aktivnosti otrok s cerebralno 

paralizo, ki so bili deležni intenzivne metode 
Therasuit. 

 

Optimalen razvoj grobe gibalne funkcije pri 

otrocih s cerebralno paralizo je že desetletja glavni 
cilj fizioterapevtov.  Namen naše pilotske študije z 
uporabo protokola randomizirane kontrolne 

klinične študije je bil raziskati le kratkotrajno 
učinkovitost metode Therasuit v kombinaciji z 
razvojnonevrološko obravnavo na grobo gibalno 
funkcijo otrok s cerebralno paralizo, ne pa tudi 

učinkovitosti skozi daljše časovno obdobje. 
Poudariti želimo, da je metoda Terasuit dopolnilo 
vsakdanji kompetentni in celostni 

nevrofizioterapevtski obravnavi oseb s cerebralno 

paralizo ter ni mišljena kot samostojna oblika 
obravnave oseb s cerebralno paralizo. Ker je v naši 
pilotski študiji obravnavan manjši vzorec oseb s 
cerebralno paralizo, rezultatov ne moremo 

posploševati na celotno populacijo otrok s 
cerebralno paralizo, ki je izredno heterogena. Prav 

tako smo med ocenjevanjem napredka v gibalni 

funkciji otrok s cerebralno paralizo ugotovili 

pomanjkljivost testne lestvice GMFM-88. Lestvica 

nam da vpogled predvsem v količinsko spremembo 
rezultatov po posameznih področjih skozi čas, 
vendar ni osredotočena na kakovost izvedbe 
posameznih gibalnih vzorcev ali drže otroka s 
cerebralno paralizo med izvajanjem različnih 
funkcionalnih aktivnosti. Še vedno je v terapiji 
potrebno graditi tudi na kakovosti gibalnih vzorcev 

in kakovostni izvedbi funkcionalnih aktivnostih pri 

vseh poglavjih lestvice grobe gibalne funkcije. 

Alternativa lestvicama GMFM-88 ali GMFM-66 je 

mednarodna klasifikacija funkcioniranja, 

zmanjšane zmožnosti in zdravja – verzija za otroke 

in mladostnike, s pomočjo katere lahko 
ocenjujemo tako kakovostne kot količinske 
spremembe v aktivnostih vsakdanjega življenja 
(18), vendar je zelo kompleksna. Pri celostni 

obravnavi z intenzivno metodo Therasuit 

aktiviramo in vzpodbujamo nastajanje novih 

nevrogenez in tako povečujemo mišično moč, 
vzdržljivost, koordinacijo predvsem pri otrocih s 
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cerebralno paralizo (6,7). Otrok se zaradi 

intenzivnega motoričnega treninga začne ponovno 
učiti obvladovati svoje telo, ga postavljati v 
prostor, pri tem pa mu pomagajo različni 
pripomočki, ki se uporabljajo v metodi Therasuit 
(pajek, dinamična ortoza, ipd.). Z metodo 

Therasuit v kombinaciji z razvojnonevrološko 
obravnavo omogočimo otrokom s cerebralno 
paralizo regulacijo oziroma normalizacijo 

mišičnega tonusa, prav tako pridobijo številne 
normalne čutno-gibalne izkušnje, pridobijo na 
mišični moči in vzdržljivosti ter posledično 
izboljšajo grobo gibalno funkcijo.  Pri uporabi 
intenzivne terapije Therasuit jih s predhodnim 

motoričnim treningom pripravimo, da so sposobni 
izkusiti tudi prehode iz enega v drug položaj ob 
normalni porazdelitvi mišičnega tonusa, normalni 
centralni kontroli in normalnem prenašanju in 
prevzemanju teže. Kot so že ugotovili avtorji 
predhodnih raziskav, vadba, usmerjena v 

izboljšanje mišične jakosti ni kontraindicirana pri 
osebah s spastično cerebralno paralizo (19-21), ki 

se spoprijemajo s spastičnostjo, mišično slabostjo 
in izgubo selektivnega motoričnega nadzora (22). 
Iz prejšnjih raziskav je znano, da mišična jakost 
visoko korelira z grobo gibalno funkcijo (23), in da 

program vadbe za moč vodi v izboljšanje mišične 
jakosti, gibljivosti in izboljšanje hoje ter 
funkcionalne neodvisnosti oseb s cerebralno 

paralizo (24). Že avtorja Kovačič in Žnidarčič (12, 
13) sta navajala, da je nevrofizioterapevtski pristop 

razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s 
kakšno drugo nevrofizioterapevtsko tehniko oz. 
pristopom (v našem primeru Tharasuit) eden od 
dopolnilnih pristopov za nevromotorično in ne 
nazadnje tudi senzomotorično učenje, ki poleg 
preostalega razvija oziroma izboljša motorične 
sposobnosti in ne nazadnje omogoča čim večjo 
samostojnost pri nadaljnjem opravljanju vseh 

dnevnih aktivnosti otrok, mladostnikov in odraslih 

s cerebralno paralizo in drugih oseb s posebnimi 

potrebami v vsakdanjem življenju. 
 

Ker so rezultati naše pilotske študije, ki je 
proučevala kratkoročni vpliv kombinacije 
razvojnonevrološke obravnave s Therasuit, 
provokativni, je pri njihovi interpretaciji potrebna 

določena stopnja previdnosti vsaj zaradi dveh 
razlogov. Prvi je, da obstajajo med skupinama 

otrok s cerebralno paralizo pri določenih področjih 
lestvice grobe gibalne funkcije očitne statistično 

značilne razlike, vendar pa je klinično značilnost 
teh razlik težko oceniti. Drugi razlog je, da kljub 
sedanjim rezultatom, ki imajo jasne teoretične in 
metodološke implikacije, ta pilotska študija 
demonstrirala le kratkotrajno učinkovitost 

intenzivne terapije Therasuit v kombinaciji z 

razvojnonevrološko obravnavo na kratkoročno 
izboljšanje grobih gibalnih funkcij, ne pa tudi 
učinkovitosti v daljšem časovnem obdobju. Zadnje 
ostaja izziv za prihodnjo, večjo randomizirano 
kontrolirano študijo, v kateri bi bilo poleg 

omenjenega testiranja smiselno vključiti tudi 
analizo kinematike in kinetike hoje oseb s 

cerebralno paralizo ter njenega dolgoročnega 
vpliva na grobo gibalno funkcijo. Prav tako je 

potrebno omeniti eno izmed pomanjkljivosti 

pilotske študije, saj nismo uporabili procesa 
stratificirane randomizacije in otrok s cerebralno 

paralizo nismo enakomerno razvrstili v kontrolno 

in eksperimentalno skupino glede na spol, starost, 

oceno grobe gibalne funkcije in stopnjo glede na 

sistem razvrščanja otrok s cerebralno paralizo 

glede na grobo gibalno funkcijo. Pomembno je, da 

se fizioterapevti zavedamo koncepta z dokazi 

podprte fizioterapevtske prakse, katerega namen je 

izboljšati oskrbo pacientov in zmanjšati razlike pri 
zagotavljanju fizioterapevtskih storitev. Leta 2007 

je Ameriško združenje fizioterapevtov (26) 
definiralo z dokazi podprto prakso, ki dostopa do 

različnih znanstvenih dokazov, jih izvaja in 
integrira. Vse to vodi fizioterapevte in terapevte 

Therasuit pri kliničnem odločanju ter pri uporabi 

terapije Therasuit, da bi zagotovili najboljšo 
fizioterapevtsko oskrbo otrokom s cerebralno 

paralizo in drugim uporabnikom fizioterapevtskih 

storitev. Prav ameriško združenje fizioterapevtov si 
je za prednostno nalogo do leta 2020 določilo 
uveljavitev z dokazi podprte fizioterapevtske 

prakse, kar bi morala biti tudi naloga slovenskih 

fizioterapevtov v Združenju fizioterapevtov 
Slovenije, tudi na področju terapije Therasuit.  
 

ZAKLJUČEK 
Na podlagi analize rezultatov ugotavljamo, da 

sodobna razvojnonevrološka obravnava v 

kombinaciji z intenzivno metodo Therasuit 

kratkoročno vpliva na izboljšanje posameznih 
področij grobe gibalne funkcije otrok s cerebralno 

paralizo. Rezultati pilotske študije na slovenski 
populaciji otrok s cerebralno paralizo se skladajo z 

rezultati predhodnih študij, ki o pozitivnem vplivu 
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vadbenih programov za moč, ki vodijo v 
izboljšanje mišične jakosti, gibljivosti in 
izboljšanja grobe gibalne funkcije otrok s 
cerebralno paralizo. Izboljšanje rezultatov grobe 
gibalne funkcije pri eksperimentalni skupini otrok 

s cerebralno paralizo kaže, da bi intenzivna 
Therasuit v kombinaciji z razvojnonevrološko 
obravnavo lahko bila uporabna, v 

nevrofizioterapevtski obravnavi oseb s cerebralno 

paralizo s slabšo grobo gibalno funkcijo. Ker je to 
v Sloveniji ena prvih pilotskih študij, ki je 
preučevala učinkovitost razvojnonevrološke 
obravnave v kombinaciji z metodo Therasuit, je 

kakršnokoli sprejemanje končnih zaključkov 
prezgodnje. Treba je tudi poudariti, da mora biti 

metoda Therasuit uporabljena kot dopolnilo 

kompetentni nevrofizioterapiji in celostni 

medicinski habilitaciji oseb s cerebralno paralizo. 
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