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ZFS - SEKCIJA ZA NEVROFIZIOTERAPIJO



POVZETEK ANKETNIK ODGOVOROV 

Anketa 

Predsedstvo Sekcije za nevrofizioterapijo, ki ga predstavljajo Tatjana Jeglič, predsednica, Tina Fraitag- 
namestnica predsednice in Larisa Brancelj Jakop - tajnica sekcije so v mesecu Decembu 2018 
pripravile anketni vprašalnik z namenom poizvedeti, ali fizioterapevti poznajo Sekcijo za 
nevrofizioterapijo, ali so člani omenjene sekcije, če ne zakaj ne, kaj pričakujejo od delovanja sekcije in 
ali so pripravljeni aktivno sodelovati pri različnih projektih omenjene sekcije, itd.  

Anketa je bila razposlana na 253 različnih elektronskih naslovov - fizioterapevti, objavljena je bila na 
različnih socialnih omrežjih interesnih skupin. Do 31.01.2019 je bilo izpolnjenih 29 anketnih vprašalnikov. 
Povzetek odgovorov je prikazan spodaj.  

Povzetek odgovorov:  
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DELOVNE SKUPINE
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PRENOS IN UVELJAVITEV OCENJEVALNIH ORODIJ V SLOVENSKO PODROČJE

  

!  



STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA 

Katero tematiko si želite obravnavati na eno-dnevnem izpopolnjevanju?  

Odgovori so bili v povprečju vezani na možgansko kap, nezgodno možgansko 

poškodbo in obtravnavo otrok s cerebralno paralizo. Nekaj ankentirancev je 

predlagalo tematiko obvladovanja spastičnosti in povišanega mišičnega tonusa, pa 

uporaba robotike v nevrofizioterapiji, primeri dobre prakse nevrofizioterapije po 

Sloveniji, ocenjevalni obrazci v nevrofizioterapiji, ortoze pri nevroloških bolnikih, itd.   

!  



!  
Katero temo/naslov bi bili pripravljeni predstaviti?  

• Po dogovoru oziroma po potrebi nevrosekcije predvsem iz naslova o pridobljeni 
možganski poškodbi 

• Primerjava učinkov različnih serijskih ortoz za gleženj in stopalo na sposobnost hoje, 
hoje po stopnicah in ravnotežja pri pacientih po možganski kapi 

• Vpliv aferentnih informacij iz fascij na regulacijo povišanega mišičnega tonusa pri 
osebah s poškodbo zgornjega motoričnega nevrona 

• Okvare hrbtenjače 
• Stimulacija DM s HiTop terapijo 

Kakšna so vaša pričakovanja/želje/potrebe vezane na delovanje SNF v 
slovenskam in mednarodnem področju? 

• Vec predavanj/delavnic iz podrocja nevrofizioterapije, predstavljene novosti 
• Prenos ocenjevalnega/-ih protokola/-ov pri dojenčkih in mlajših otrocih, v 

slovensko področje. 
• Več izpopolnjevanj vezanih na nevrorehabilitacijo oseb po pridobljeni možganski 

poškodbi, povezovanje članov, deljenje izkušenj in praktičnih nasvetov, usmerjeno 
vodenje glede na potrebe nevrosekcije. Izpeljen ABI projekt v letu 2019 

• Ureditev enakopravnosti  
• Povezovanje strokovnjako. Ki delamo na tem podrocju, sledenje novostim v svetu, 

prenos dobre prakse ostalim,... 
• Več strokovnih srečanj, tečajev... 



• Želim si, da bi se delalo na vseh področjih nevrofizioterapije in delalo na 
povezovanju in izmenjavi znanja in praks. 

• Zdruzevanje znanja, idej 
• Strokovne smernice/priporočila, določitev standardov in normativov za izvajanje 

nevrofizioterapije (usposobljenost terapevtov, prostorski standardi, časovni normativ 
in število pacientov), sodelovanje z rsk 

• informiranje o novostih- delovne skupine, obveščanje o novih izobraževanjih, ki jih 
izvajajo v tujini in prenos le-teh v SLo 

• vzpostavitev delovanja sekcije, povezovanje nevroterapevtov na različnih nivojih 
zdravstvenega varstva, priprava kliničnih smernic, priporočil za terapijo na 
posameznih patologijah,... 

• Kar nekaj časa je vladalo zatišje in zelo sem vesela, da se je začelo znova nekaj 
dogajat. Verjamem pa , da ni lahko tistim, ki ste prevzeli samo organizacijo. Hvala 
vam. 

• vključenost NF na področje geriatrije (domovi za starejše) 
• Obveščanje o delavnicah in tečajih iz področja nevrofizioterapije, organizacija krajših 

izobraževanj, delavnic. V prihodnosti pa spodbujanje osebnega razvoja morda 
preko oblikovanja delavnih skupin (za člane, ki bi to želeli), kjer bi se razpravljalo o 
novostih, člankih itd. Spodbujanje aktivnega sodelovanja članov preko priprave 
predstavitev primerov in problemov s katerimi se v praksi srečujemo ter preko 
diskusije razvijati klinično razmišljanje. 

• sodelovanje med različnimi profili sodelavcev v procesu nevrologije, kar bi res 
dosegli z delavnicami in izmenjavami izkušenj na le-teh..v kolikor bi bilo dovolj 
interesentov morda tudi organizacija kakšne kratke "izmenjave" med 
rehabilitacijskimi ustanovami po tujini, da bi si ljudje lažje predstavljali kako to 
funkcionira v mednarodnem sistemu..  

• Da bi sekcija počasi zaživela, povezala člane in pripomogla k razvoju stroke. 
• prenos novih znanj, informacij, izkušenj 
• izmenjava dobre prakse, različni pristopi k obravnavi problema 
• Preveriti stanje članstva SNF v združenju INPA, kjer smo že bili, pa iz neznanih 

razlogov več nismo.  
• Da sledijo novostim in jih širijo svoje znanje 
• Večja povezanost in izmenjava mnenj in izkušenj 

Napišite predloge/pripombe v zvezi z delovanjem SNF. 

• Vecja aktivnosti sekcije 
• Letno srečanje članov  
• upam, da nam uspe povezati člane v aktivno skupino!!! 
• Ponuditi predavanja na temo novosti v svetu v obravnavi cerebralne paralize 
• vključenost NF na področje geriatrije (domovi za starejše) 
• Sem zelo vesela, da se je začelo na tem področju končno nekaj premikati očitno v 

pravo smer. 



• Delujemo lahko samo tako, da je čim več članov in kot bodoča članica z veseljem 
podam predloge in pripombe, ko vaše delovanje bolj dobro spoznam.  

• Poskusite, da bi dogovorjene obveznosti, ki jih boste javno oznanili (izobraževanja, 
sestanki, rezultati anket...), potem tudi izpolnili. da se bo sekcija tako lahko gradila. 
Pridobite maile čim več članov, zlasti iz ostalih predelov Slovenije, morda 
prisluhnite predvsem njim, ker se pogosto počutijo zapostavljeni, oziroma z 
zavedanjem da nimajo možnosti izpopolnjevanj.... 

• zaželeno bi bilo občasno posredovanje informacij po el. pošti, da se vidi, da sekcija 
živi 

• Čestitke in zahvala vsem aktivnim in sodelujočim članicam predsedstva SNF za 
ponovni zagon SNF.  

• Naj vam ne zmanjka motivacije 
• Skupni blog oz. povezano skupino. 


