
 
 

Rogla, 21. in 22. oktober, 2022     V organizaciji: 

 

19. Kongres fizioterapevtov Slovenije 
Premaknimo fizioterapijo naprej! 

 
 
 

Petek, 21. oktober 2022 
8:30-9:30 Registracija 

9:30-10:00 Otvoritev kongresa   

  
10:00-10:45 Vabljeno predavanje  

John Xerri de Caro (World Physiotherapy): Quality assurance in physiotherapy 

10:45-11:15 
 

Zlati sponzor 

Kreja d.o.o.: Učinkovitost obravnave kalcinirajočega tendinitisa s fokusnim in radialnim udarnim 
valom 

11:15-12:00 Odmor 

   

 Mišičnoskeletna in kardiorespiratorna 
fizioterapija 1 

Nevrofizioterapija 1 

12:00-12:15 Uršej E., Pavlec A. Vpliv elektrostimulacije in 
magnetne stimulacije na kontraktilne lastnosti 
mišic ekstenzorjev kolena VPLIV ELEKTROSTIMULACIJE IN MAGNETNE STIMULACIJE NA KONTRAKTILNE LASTNOSTI MIŠICE 

Vidmar T., Goljar Kregar N., Rudolf M., Puh U. 
Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice za 
dvanajst mišičnih skupin pri pacientih po 
možganski kapi  

12:15-12:30 Ipavec M., Kukec Ž., Kacin A. Vpliv 
poaktivacijske potenciacije in utrujanja na 
kontraktilne lastnosti fleksorjev in ekstenzorjev 
kolena 
 

Matelič J., Leonardis L., Omejec G., Sem V. 
Primerjava ultrasonografske ocene trebušne 
prepone med bolniki z oslabljeno dihalno funkcijo 
zaradi amiotrofične lateralne skleroze in 
preiskovanci z normalno dihalno funkcijo 

12:30-12:45 Plešnik S., Kovačič T. Učinkovitost fizioterapije 
pri pacientu po popolni amputaciji drugega, 
tretjega in četrtega prsta in replantaciji drugega 
in tretjega prsta na roki na funkcijo, dejavnost in 
sodelovanje - študija primera 

Novak T., Puh U. Vpliv krožne vadbe na odziv 
srčnega utripa in izboljšanje premičnosti po 
možganski kapi  

12:45-13:00 Fazlić S., Brvar M. Puh U. Uporabnost indeksa 
premičnosti de Morton in 2-minutnega testa 
hoje pri pacientih s srčnim popuščanjem 

Brcar M., Brcar M., Kos Nataša. Pomen 
vestibularno senzoričnih namigov na 
ohranjevanje pokončne drže pri bolnikih po 
kirurški odstranitvi akustičnega nevrinoma 

13:00-13:15 Mlakar N., Enova D., Kacin A. Vpliv kombinirane 
dihalno-mišične tehnike sproščanja na 
spremenljivost srčne frekvence pri osebah po 
akutnem miokardnem infarktu 

Burja C., Rugelj D., Logar K. Vpliv hipoterapije na 
vzorec hoje pri dveh mladostnikih s cerebralno 
paralizo – opis dveh primerov 

13:15-14:15 Odmor za kosilo 

14.15-15.45 Okrogla miza 
Neposreden dostop do fizioterapije – priložnost za izboljšanje kakovosti javnega zdravstva in 

fizioterapevtske obravnave 
 Vabljeni razpravljavci: dr. John Xerri de Caro, predstavniki ZFS, Ministrstva za zdravje RS, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavniki zdravstvenih zavodov. 

 



 
 

15:45-16:15 Odmor  

   

 Fizioterapija za zdravje žensk 1 Nevrofizioterapija 2 
16:15-16:30 Računica K., Jesenšek Papež B., Šćepanović D. 

Učinkovitost vadbe mišic medeničnega dna, 
transkutane električne živčne stimulacije 
posteriornega tibialnega živca in funkcionalne 
magnetne stimulacije pri zdravljenju urinske 
inkontinence: randomizirana kontrolirana 
študija  

Kovačič T., Vatovec S. Učinkovitost 
nevrofizioterapevtskega programa na grobo 
gibalno funkcijo deklice s Cri du chat sindromom 

16:30-16:45 Rostohar M., Gospeti P., Šćepanović D. 
Fizioterapevtska obravnava pacientke z 
obsežnim hematomom po rupturi presredka 
tretje stopnje med porodom - poročilo o 
primeru 

Klobučar M., Čeru B., Špoljar J. Samoocena 
spastičnosti za paciente z okvaro hrbtenjače v 
kliničnem okolju 

16:45-17:00 Iskra Medical: Uporaba Funkcionalne Magnetne 
Stimulacije v fizioterapiji – sponzorsko 
predavanje 

Zepter Slovenica: BIOPTRON HyperLight - 
Revolucija v svetlobni terapiji – sponzorsko 
predavanje 

17:00-17:15 Vrbnjak-Erbežnik T., Šćepanović D., Simetinger 
G. Učinkovitost funkcionalne magnetne 
stimulacije pri pacientki z vulvodinijo – poročilo 
o primeru 

Drev T., Špoljar J. Vadba stoje z robotizirano 
nagibno mizo pri pacientih z okvaro hrbtenjače – 
pregled literature 

17:15-17:30 Šćepanović D., Rostohar M., Hrvatin I. Telesna 
dejavnost pri nosečnicah z debelostjo 

Špoljar A.,  Zupanc Starič Z., Grabljevec K., 
Vidmar G. Slovenski prevod lestvice za oceno 
ravnotežja in premičnosti v zunanjem okolju: 
ugotavljanje zanesljivosti med preiskovalci pri 
pacientih s pridobljeno možgansko okvaro 

17:30-18:30 Strokovna delavnica 
Uršej E. Progresivno načrtovana preventivna 
vadba 

 
Možni sestanki sekcij ZFS 

19.00 Slavnostna večerja s podelitvijo priznanj in diplom 
 

  



 
 

Rogla, 21. in 22. oktober, 2022     V organizaciji: 

 

19. Kongres fizioterapevtov Slovenije 
Premaknimo fizioterapijo naprej! 

 
 

 

Sobota, 22. oktobra 2022 
8:30-9:00 Registracija 

  

9:00-9:45 Vabljeno predavanje 
Nejc Šarabon (Fakulteta za vede o zdravju UP): Pomen telesnih asimetrij pri nastanku in 

fizioterapiji mišično-skeletnih okvar 

 
9:45-10:00 Ipavec M., Šarabon N., Kacin A.  Vpliv ishemične vadbe proti majhnemu uporu na hoteno aktivacijo 

štiriglave stegenske mišice pri ljudeh z okvaro kolena 
10:00-10:15 Weber D., Popič D., Kacin A.  Primerjava izokinetičnih navorov mišic kolena in njihovih razmerij pri 

zdravih mladih odraslih 

10:15-11:00 Odmor 

   

 Fizioterapija za zdravje žensk 2 Nevrofizioterapija 3 
11:00-11:15 Stanonik K., Rugelj D., Šćepanović D. Vpliv 

transkutane električne stimulacije tibialnega 
živca na simptome urgentne urinske 
inkontinence – s placebom kontrolirani poskus 

Kregar T., Rudolf M., Bizovičar N. Učinkovitost 
funkcionalne električne stimulacije za izboljšanje 
prenosa teže na okvarjen spodnji ud in hoje pri 
pacientih po možganski kapi: preliminarni 
rezultati 

11:15-11:30 Hrvatin I., Šćepanović D., Rugelj D. Vpliv 
bolečine v medeničnem obroču, povezane z 
nosečnostjo, na statično ravnotežje v drugem in 
tretjem trimesečju nosečnosti 

Rudolf M., Kržišnik M. Predstavitev sistema 
mešane resničnosti RehAtt MR pri rehabilitaciji 
pacientov po možganski kapi-poročilo o primeru 

11:30-11.45 Medex: Kako lahko prehranska dopolnila 
prispevajo k lajšanju težav s sklepi – sponzorsko 
predavanje 

IntAct: Tehnologije na znanstveni osnovi - iz 
teorije v prakso in nazaj - – sponzorsko 
predavanje 

11:45-12:00 Agatić A., Fizioterapevtska obravnava pacientke 
z analno inkontinenco in bolečinami v zadnjiku 

Povše M. Svojci in njihova vloga v procesu 
rehabilitacije pri odraslih po nezgodni poškodbi 
možganov 

12:00-12:15 Bogacz-Udovč A., Urbas M. Zadovoljstvo 
pacientov v fizioterapevtski obravnavi 
medeničnega dna v MC Iatros v letu 2020 

Kržišnik M., Mlinarič Lešnik V. Ugotavljanje 
zanesljivosti lestvice ABC in sočasne veljavnosti z 
uveljavljenimi kliničnimi testi premičnosti ter 
ravnotežja pri pacientih po možganski kapi 

12:15-13:15 Odmor za kosilo 

  

 Vabljeno predavanje       
13:15-13:30 Brona Fullen (University College Dublin): Pain Science Education for Physiotherapists: The 

UPPScAle Project (online) 

13:30-13:45 Kacin A., Brekalo N., Fink U. Primerjava učinkovitosti triažne in standardne fizioterapevtske 
obravnave pri pacientih z bolečino v hrbtenici 



 
 

13:45-14:00 Cimerman M., Kacin A. Metrične lastnosti slovenskega prevoda presejalnega vprašalnika Keele STarT 
Back Tool za oceno tveganja pojava kronične bolečine v hrbtu 

14:00-14:15 Puh U., Blagus R., Rijavec B., Muratagić A., Salihović M. Učinki blokade živcev v adduktornem kanalu 
na bolečino, mišično zmogljivost in funkcioniranje ljudi z artrozo kolena 

14:15-14:30 Šipka N. Učinkovitost peloidov pri obravnavi kronične bolečine v ledveni hrbtenici 
14:30-14:45 Jagodic D., Skela Savič B., Šćepanović D. Znanje, stališča in prakse fizioterapevtov o promociji zdravja 
14:45-15:00 Zaključek kongresa 

15:15-16:30 Strokovni delavnici 
 Pantar B., Doberšek J. in Novak J. Ocenjevanje 

funkcijske nestabilnosti ledvene hrbtenice 
Kacin A. in Ipavec M. Ishemična vadba proti 
majhnem uporu 

 

Vsebine delavnic: 

Progresivno načrtovana preventivna vadba 

Želja po preprečevanju bolečine in poškodb ne zadeva le profesionalnih športnikov, temveč vse ljudi, ne glede na to, ali se s  

športom ukvarjajo redno, občasno, ali pa sploh ne. Terapevtska vadba je dokazano ena najučinkovitejših preventivnih metod, ki 

jo uporabljamo za korekcijo nepravilnosti in telesnih asimetrij, izboljšanje mišično-skeletne funkcije in ohranjanje splošnega 

dobrega stanja telesa. A vse to velja le v primeru, da je terapevtska vadba ustrezno načrtovana in sledi napredku posameznika, ki 

vadbo redno izvaja. Na strokovni delavnici bodo predstavljeni principi načrtovanja progresivno stopnjevane preventivne vadbe, s 

pomočjo katerih se bodo fizioterapevti naučili ustrezno načrtovati terapevtsko vadbo oziroma razširili svoje znanje o načrtovanju 

ustrezne in učinkovite terapevtske vadbe.  

Ocenjevanje funkcijske nestabilnosti ledvene hrbtenice 

Namen delavnice je predstaviti problematiko nezadostnega motoričnega nadzora v ledveni hrbtenici kot možen nociceptivni 

vzrok za bolečino v križu. Pojasnili bomo kateri znaki in simptomi iz fizioterapevtskega pregleda ter specifični testi vodijo 

fizioterapevta k oblikovanju hipoteze o funkcijski nestabilnosti v ledveni hrbtenici. Udeleženci se bodo  v praktičnem delu 

seznanili s specifično skupino testov in multidimenzionalno obravnavo nociceptivne bolečine v križu. Kritično bodo razpravljali o 

sodobnih znanstvenih dokazih povezanih z motoričnim nadzorom ter obravnavo nociceptivne bolečine v križu. 

Ishemična vadba proti majhnem uporu 

Večje mehanske obremenitve poškodovanih ali kirurško zdravljenih sklepnih struktur so kontraindicirane, saj predstavljajo 

tveganje za ponovno poškodbo sklepa in provokacijo artrogene bolečine. Zato je krepitev mišic s standardno vadbo proti velikem 

uporu v procesu fizioterapije pogosto neizvedljiva, kar posledično vodi v izrazito atrofijo in oslabelost skeletnih mišic, ki so 

ključne za normalno funkcijo sklepa. Vadba z zmanjšanim pretokom krvi skozi aktivne mišice (ishemična vadba) z uporabo 

napihljive manšete dokazano izboljša mišično zmogljivost in spodbudi hipertrofijo mišic tudi ob izvajanju vaj proti majhnem 

uporu (< 40% enega ponovitvenega maksimuma), zato dobiva vedno večjo veljavo v fizioterapiji in rehabilitaciji. Na delavnici 

bodo predstavljene teoretične in praktične osnove ishemične vadbe proti majhnem uporu in indikacije njene uporabe v 

fizioterapiji. 

 

Število razpoložljivih mest in način prijave na strokovne delavnice bo objavljeno v kratkem. 

 


