
      

Sekcija za nevrofizioterapijo 

 

Simpozij z okroglo mizo: Priporočila za fizioterapijo po možganski kapi 

 

Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, UL: 25. maj, 2023 

12:45 – 13:25 Registracija  

13:25 – 13:30 Uvodni pozdrav  

Vabljeno predavanje 

13:30 – 14:30 prof. dr. Judith Deutsch, PT 

Rutgers University, NJ, ZDA; 
INPA president  

International clinical practice guidelines for 
telerehabilitation: process & recommendations 

Predavanja 

14:30 – 14:45 doc. dr. Nika Goljar Kregar,  

dr. med. 

Klinične smernice za rehabilitacijo po možganski kapi 

14:45 – 15:05 izr. prof. dr. Urška Puh,  

dipl. fiziot. 

Kako so nastala slovenska priporočila za fizioterapijo 
po možganski kapi in predpremična faza fizioterapije 

15:05 – 15:20 Odmor  

15:20 – 15:40 Tjaša Vidmar, mag. fiziot. Uvod v premično fazo fizioterapije 

15:40– 16:00 Irena Stanonik, dipl. fiziot. Preprečevanje padcev in vadba za izboljšanje 
ravnotežja 

16:00 – 16:20 Marko Rudolf, dipl. fiziot. Vadba in drugi ukrepi za izboljšanje hoje 

16:20 – 16:40 Maruša Kržišnik, dipl. fiziot. Vadba in drugi ukrepi za zmogljivost mišic in 
vzdržljivost srčno-dihalnega sistema 

16:40 – 17:00 Tina Freitag, dipl. fiziot. Vadba in drugi ukrepi za izboljšanje funkcijskih 
sposobnosti zgornjega uda 

17:00 – 17:10 Odmor  

Okrogla miza 

17:10 – 18:10 Priložnosti in ovire pri uporabi priporočil za fizioterapijo po možganski kapi; 
moderatorica Puh U 

 Vabljeni razpravljavci: Predstavniki splošne bolnišnice, URI Soča, zdravilišča, 
zdravstvenega doma, doma starejših občanov in 
zasebnikov. 

Strokovno srečanje organizirata Sekcija za nevrofizioterapijo Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) in 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča. Organizacijski odbor: Urška Puh, Marko Rudolf 

in Tina Freitag.  



 

Namen in cilji strokovnega izpopolnjevanja: Namen srečanja je predstaviti slovenska priporočila za 
fizioterapijo po možganski kapi, ki so bila objavljena leta 2022. Priporočila za fizioterapijo bodo umeščena v 
širši kontekst kliničnih smernic za rehabilitacijo po možganski kapi. Vabljena predavateljica, dr. Judith Deutsch, 
aktualna predsednica svetovne sekcije za nevrofizioterapijo (INPA) pa bo predstavila proces nastajanja 
mednarodnih kliničnih smernic za telerehabilitacijo in priporočila, ki se nanašajo na nevrološke paciente. Na 
koncu bo okrogla miza o priložnostih in ovirah pri uporabi priporočil za fizioterapijo po možganski kapi na 
kateri bodo sodelovali predstavniki iz različnih okolij, kjer poteka fizioterapija po možganski kapi. Cilji srečanja 
so ozavestiti in spodbuditi fizioterapevte k obravnavi pacientov po možganski kapi v skladu z dokazi podprto 
prakso.  
 
Ciljna populacija: Fizioterapevti in zdravniki, ki delajo z nevrološkimi pacienti.  
 
Kotizacija (z vključenim DDV): 

• 60 € za člane ZFS in  

• 75 € za nečlane ZFS.  
 

Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v seznam strokovnih izpopolnjevanj ZFS (6 OESPR). Vloga za 

dodelitev kreditnih točk ZZS organizatorju strokovnega srečanja je v postopku.  

 
 
 
Prijavite se preko ZFS, na: info@physio.si Po prijavi boste prejeli predračun za kotizacijo.  
Rok za prijavo: 7. maj, 2023. Število mest je omejeno. 
 
Srečanje bo potekalo v Ljubljani, na Zdravstveni Fakulteti, Zdravstvena pot 5. 
 
Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na: nevrosekcija.zfs@physio.si  
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