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Sergej Fedorov  - PREDSTAVITEV 

• 1979-1985 Beloluska državna medicinska 
univerza 

• od 1985 specializacija za nevrologijo 
• 1989 specializacija za manualno medicino 
• 1990 specializacija za akupunkturo 
• 1996-1998 magisterij iz področja nevrologije 
• 2002-2008 asistent prof. na katedri fizioterapije 

in rehabilitacije Beloruske državne medicinske 
univerze 

• od 2008  MO-GY d.o.o.  



BOLEZNI HRBTENICE 

• Po podatkih WHO je širitev bolezni, povezanih z 
degeneracijo in distrofijo hrbtenice, dosegla 
raven svetovne epidemije. 

• Petina prebivalcev v državah EU, starejših od 
30-ih let, ima radikulopatijo.  

• Reflektorne težave, kot sta lumbago in 
lumboishialgija, pa je imel vsaj enkrat v življenju 
skoraj vsak. 

 



EVOLUCIJA GIBALNEGA SISTEMA 



HIPODINAMIJA 



PRETIRANA FIZIČNA AKTIVNOST 



DRUGI MOŽNI VZROKI ZA TEŽAVE S HRBTENICO 

• prevelika telesna teža 
• prirojene posebnosti odpornosti 

hrustanca 
• posebnosti krvnega obtoka v 

hrbtenici 
• razvojne posebnosti 
 

 



ZASKRBLJUJOČA DEJSTVA 

„Približno četrtina bolnikov, ki prihaja v ortopedske ambulante, toži 
zaradi bolečin v križu. Statistika kaže, da 65 odstotkov delovnega 
prebivalstva prej ali slej išče pomoč zaradi omenjenih težav. Tudi ko 
gre za invalidske upokojitve, je po naših statistikah bolečina v križu 
pri vrhu vzrokov za takšno obliko upokojevanja.“ 

Prof. dr. J. Popovič, dr. med., spec. ortopedije 



ZASKRBLJUJOČA DEJSTVA 

• zdravstvene zavoravalnice izplačujejo 
letno od 30 do 70 mlrd. dolarjev 
bolnikom, trenutno nesposobnim za 
delo, zaradi bolečin v križu. 
(Andersson G.B.J.) 

• velike vsote denarja se porabljajo za 
zdravila ter stroške operacij in 
medicinskega osebja. 



OPERATIVNI POSEG NA HRBTENICI 

Nujnost operativnega posega: 
• mehansko draženje živca 
• sindrom konusa-epikonusa medullae 
• sindrom cauda equinae  
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FARMAKOTERAPIJA 



FIZIOTERAPIJA 



KAJ JE MANUALNA MEDICINA? 

• ena najstarejših oblik 
zdravljenja 

• je del pasivne kinezoterapije 
„Terapija brez zdravil, kirurgija brez 

krvi.“ 

Med vsemi vrstami terapij brez 
zdravil je manualna medicina 
najbolj patogenetsko utemeljena 
in klinično uspešna metoda 
zdravljenja težav, povezanih s 
hrbtenico. 
 



ZAČETKI SODOBNE MANUALNE MEDICINE 

J. H. Cyriax (1904-1985), K. Lewit (Ljubljana, 1916), Eva Rychlikova  

 
  



MANUALNA MEDICINA vs. KIROPRAKTIKA 

Prva medicinska šola osteopatije je bila v ZDA odprta leta 1882  
(A. Still), leta 1895 je bila odprta prva šola kiropraktike (D. Palmer).  

A. Still (1828-1917)  D. Palmer (1845–1913)   



TEORETIČNE OSNOVE MANUALNE MEDICINE 

1. teorija subluksacij (najstarejša teorija) 
2. teorija osteopatskih motenj  
3. teorija funkcionalnih motenj gibalnega sistema 



1. TEORIJA SUBLUKACIJ 

Izhaja iz teze, da so bolečine v hrbtenici 
povzročene z izpahi (podizpahi) v 
medvretenčnih sklepih. 
 
Iz te teorije sledi, da je naloga terapevta 
popraviti izpah ali podizpah in s tem rešiti 
draženje živca.  
Sodobne raziskave niso našle dokazov o 
tovrstnih spremembah v medvretenčnih 
sklepih.  

  



TEORIJA OSTEOPATSKIH MOTENJ 

Temelji na obrabnih spremembah v hrbtenici, 
ki sprožijo zaporedne patološke reakcije kot so: 
spazem, blokada sklepa, poslabšanje krvnega 
obtoka, predvsem venoznega, naraščanje 
zastoja krvi in posledične otekline.  
 
Ta teorija govori, da prihaja do ukleščenosti 
živca le zaradi naraščanja otekline (»sindrom 
predora«).  
Glavni smisel osteopatskega zdravljenja je torej 
prekiniti eno od faz omenjenih patoloških 
reakcij.  



TEORIJA FUNKCIONALNIH MOTENJ GIBALNEGA SISTEMA 

Vidi  glavni vzrok težav v napačnem sodelovanju 
aktivnih in pasivnih delov gibalnega sistema. 
 
Manualni terapevti menimo, da je glavni cilj 
zdravljenja vrniti ustrezni gibalni stereotip, pri 
čemer stopnja obrabe vretenc in diskov ni 
bistveno pomembna. 
 
Razvoj manualne terapije gre vse bolj v uporabo 
mehkih tehnik ob vse manjši potrebi po 
manipulativnih tehnikah. 

 



DELI GIBALNEGA SISTEMA 

Aktivni del (tkiva): 

 mišice  

 tetive  

 vezi  

 fascije  

Pasivni del (tkiva): 

 sklepi 

 sklepni hrustanec 

 diske 

 pokostnica  

Cilj manualne medicine je oceniti stanje in vplivati na oba dela – 
aktivni in pasivni, da bi prekinili patolološko povezavo med njima 
ter vzpostaviti normalne (funkcijske) odnose.  



OSNOVNE PATOLOŠKE SPREMEMBE V AKTIVNIH IN 
PASIVNIH ELEMENTIH 

• mišično tkivo – lokalni mišični hipertonus 
(muscle trigger point), patološka 
skrajšanost, izpad iz sinergičnih gibov 

• fascije – lokalno fascialno bolestno 
skrajšanje (fascial trigger point) 

• vezi – patološko skrajšanje (ligament 
trigger point) 

• pokosntnica – periostal trigger 
• sklepi – funkcionalna blokada 
• koža – cone skrajšanja 



MOŽNOSTI MANUALNE MEDICINE V ODNOSU DO 
PATOLOŠKIH SPREMEMB 

• mišice – raztegovanje, različne 
tehnike za relaksacijo, masaža, 
lokalni pritisk (t.i. mioterapija) 

• fascije – raztegovanje, lokalni pritisk 
• vezi – raztegovanje 
• sklepi – mobilizacija in manipulacija 
• medvretenčne ploščice – trakcija 
• pokosntnica – lokalni pritisk 
• koža – raztegovanje 



INDIKACIJE ZA MANUALNO MEDICINO 

• reflektorni sindromi draženja živcev 
(cervikalgija, cervikobrahialgija, torakalgija, 
lumbalgija, lumboišialgija) 
 

• radikulopatija vratnega, prsnega ali 
ledvenega dela hrbtenice 
 

• problemi draženja vegetativnih ganglijev 
(simpatalgija, glavobol, kardialgija, 
nespečnost, omotičnost) 
 

• tunelni mišični sindromi (m. piriformis, m. 
scalenus ant., bolezen Bernhardta-Rota idr.) 



ABSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE ZA  
MANUALNO MEDICINO 
• Rakava obolenja, vnetne bolezni gibalnega sistema, stanja po poškodbah in posegih 
• tumorji in metastaze hrbtenice, hrbtenjače, lobanjskega mozga, sklepov, okončnin, 

notranjih organov 
• specifične in nespecifične okužbe v hrbtenici in sklepih (tuberkulozni spondilitis, 

osteomielitis, revmatizem v aktivni fazi) 
• akutno in subakutno vnetje sklepov, hrbtenjače in/ali ovojnice 
• sveže poškodbe hrbtenjače in sklepov 
•  stanje po kirurškemu posegu na hrbtenici (do 6 mesecev) 
•  Behterjeva bolezen 
•  sekvestrirana ploščica (po poškodbi) 
•  mielopatija zaradi osteohondroze 
•  bolezen ali naklonjenost h krvavitvi (infekcije, alkoholno stanje, hemofilija,  

hipertonija več kot 180 mmHg) 
• akutne bolezni prebavnih organov, pljuč in motnje krvnega obtoka (insult, infarkt, 

hemoragija, akutno vnetje, infekcije in dr.) 

 



RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE ZA  
MANUALNO MEDICINO 

• akutna faza radikulopatije 
• nestabilnost pri spondilolistezi več kot 2. stopnje 
• izražene anomalije razvoja hrbtenice in vretenc 
• bolezen Foresitier 
• zlomi vretenc (6 mes. po konsolidaciji) 
• zadnje stopnje spondiloartroze 
• prirojene anomalije razvoja hrbtenice in vretenc 
• nosečnost več kot 12 tednov 



MANUALNA MEDICINA V RUSIJI 

• manualno medicino lahko 
specializirajo le zdravniki s končanim 
univerzitetnim programom (dr. med.) 

 
• študij podiplomske izobrazbe 

manualnih terapevtov izvajajo samo 
na državnih fakultetah (akademijah)  

 
• stroka manualnega terapevta je 

vpisana v seznam zdravniških poklicev  
 
• med manualnimi terapevti in 

prebivalstvom 1:15 000, pri čemer 
imajo vsi pacienti možnost 
brezplačnega zdravljenja 



MANUALNA MEDICINA V SLOVENIJI 

• nekateri zdravniki znotraj javnega 
zdravstva že uporabljajo določene 
tehnike manualne medicine  

 
• manualna terapija (ne manualna 

medicina!) se je pojavila znotraj 
visokošolskega izobraževalnega 
sistema  

 



MANUALNA MEDICINA V SLOVENIJI 

• MO-GY d.o.o. Center zdravja Kamnik 
• leta 1993 je podjetje kot prvo zaposlilo specialista manualne 

medicine s čimer se je manualna medicina začela uveljavljati na 
slovenskem trgu (20 letna tradicija) 

• sodelovanje z dr. Zmagom Turkom 
• 5 ordinacij v Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,  
      Nova Gorica, Koper 

 



EKIPA MO-GY ZDRAVNIKOV 

• Sergej Fedorov, dr. med. , spec. nevrolog, spec. manualne medicine – ordinaciji 
Maribor in Murska Sobota 

• Andrej Kotov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine – ordinacija 
Ljubljana 

• Aleksej Filipov, dr. med., spec. kirurg, spec. manualne medicine – ordinaciji Nova 
Gorica in Koper 

• Genadij Filipov, dr. med., spec. nevrolog, spec. ortoped, spec. manualne medicine – 
ordinacija Nova Gorica  



HVALA ZA POZORNOST!   


