
ZFS-sekcija za manualno terapijo 
 
Tečaj:      Rehabilitacijska vadba v manualni terapiji ( 40 ur) 
 
Čas:       19.- 20. maj 2023  in  26. - 27. maj 2023 (40 ur) 
 
Predavatelj:   Barbara Pantar, viš.fiziot, manualna terpaevtka, asis. IMTA 
 
URNIK 

1.dan  

9.00 – 10.30 Uvod  
Principi konceptov manualne terapije v rehabilitacijski vadbi 
Osnovni principi pridobivanja sestavin mišičnega dela (jakost, 
vzdržljivost) 

10.30 – 10.45 Odmor  

10.45 – 11.45 Patofiziloški učinki neaktivnosti na tkiva 
Z dokazi podprta praksa v rehabilitacijski vadbi 

11.45 – 13.00 Metode rehabilitacijske vadbe 
Zgradba rehabilitacijskega programa 

13.00 – 14.00 Kosilo  

14.00 – 14.45 Funkcionalna nestabilnostin hipermobilnost v vratni hrbtenici (testi 
lig.stabilnosti, smernice za varno obravnavo) 

14.45 – 15.30 Ocenjevanje motoričnega nadzora v vratni hrbtenici 

15.30 – 15.45 Odmor  

15.45 – 17.00 Specifična obravnava vratne hrbtenice in načrtovanje progresije 
(funkcionalna nestabilnost, kronična bolečina v vratni hrbtenici) 

17.00 - 18.30 Torakalna hrbtenica (skolioze, diferenciacija visceralne bolečine) 

2.dan  

9.00 – 10.30 Anatomski in biomehanični vidik obravnave ramenskega sklepa 

10.30 – 10.45 Odmor  

10.45 – 13.00 Ocenjevanje hipermobilnosti in nestabilnosti v ramenskem sklepu            

13.00 – 14.00 Kosilo  

14.00 – 15.30 Specifična obravnava ramenskega sklepa in načrtovanje programa vadbe 
za pridobivanje mišične jakosti, vzdržljivosti, proprioceptivna vadba 
(kronična bolečina v ramenskem sklepu, rotatorna manšeta) 

15.30 – 15.45 Odmor  

15.45 – 17.00  Ramenski sklep-nadaljevanje 
Komolčni sklep 

17.00 – 18.30  Razdelitev nalog, praktično delo v skupinah 

3.dan  

9.00 – 10.30 Ocenjevanje motoričnega nadzora v ledveni hrbtenici 



Osnovni principi strategije specifične vadbe za izboljšanje motoričnega 
nadzora v ledveni hrbtenici 

10.30 – 10.45  Odmor  

10.45 – 13.00 Anatomski in biomehanični vidik obravnave kolčnega sklepa  

13.00 – 14.00 Kosilo  

14.00 – 15.30 Specifična obravnava kolčnega sklepa in načrtovanje programa vadbe za 
pridobivanje mišične jakosti, vzdržljivosti,  
proprioceptivna vadba 

15.30 – 15.45 Odmor  

15.45 – 16.15 Bolečina v sprednjem delu kolenskega sklepa 

16.15 – 17.00 Anatomski in biomehanični vidik obravnave kolenskega sklepa 

17.00 – 18.30 Delo v skupinah in predstavitev dela  

4.dan  

9.00 – 9.45 Stopalo  

9.45 – 10.30 Principi in uporaba metod rehabilitacijske vadbe pri otrocih in 
mladostnikih 
Principi in uporaba metod rehabilitacijske vadbe pri kroničnih obolenjih 
Principi in uporaba metod rehabilitacijske vadbe pri starostnikih 

10.30 – 10.45 Odmor  

10.45 – 13.00 Srčno-žilna vzdržljivost 

13-00 – 14.00 Kosilo  

14.00 – 15.30 Razdelitev dela, praktično delo v skupinah 

15.30 – 15.45 Odmor  

15.45 – 18.30 Predstavitev dela skupin z diskusijo 

 
Organizator si pridružuje časovno prilagoditev programa glede na potrebe skupine pri čemer 
se vsebina ne spremeni. 


