
Artikulacija ali mobilizacija 
je temeljna podlaga večine 
manualnih terapevtskih teh-
nik, vključno z osteopatijo, 
fizioterapijo, kiropraktiko, 
športno  in terapevtsko ma-
sažo.
Pri artikulaciji terapevt izva-
ja premike pacientovih skle-
pov z namenom izboljšanja 

gibljivosti in regeneracije sklepnih površin ter zmanjša-
nja bolečine. To pomaga telesnemu sistemu podmazati 
sklep, kar bodisi poveča njegov razpon gibljivosti bodisi 
zmanjša bolečino, ali pa, idealno, omogoči oboje.

Ljubljana,
11. - 13. oktober 2019

ARTIKULACIJA
HRBTENICE IN SKLEPOV

seminar

Seminar bo izvedla angleška mednarodno priznana 
šola Osteon Manual Therapy Training. 

Predavatelja na seminarju bosta vrhunska osteopata in 
akupunkturista Jimmy Michael in Giles Gyer. 

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Izvajalci, predavatelja in jezik

Kaj je artikulacija sklepov? 

Učinkovitost artikulacije sklepov 

Artikulacija je med drugim učinkovita pri:
•	 bolečinah v sklepih in mišicah,
•	 zmanjšanem razponu gibljivosti,
•	 osteoartritičnih spremembah v sklepih,
•	 hipertoničnih mišicah.

Ugotovljeno je bilo tudi, da artikulacija:
•	 poveča gibljivost,
•	 izboljša kakovost gibljivosti,
•	 skrajša čas okrevanja,
•	 zmanjša bolečine,
•	 in še in še.

Pogoj za udeležbo na seminarju
Seminar je namenjen fizioterapevtom in drugim zdra-
vstvenim delavcem, diplomantom Akademije za manu-
alno terapijo, maserjem športne in terapevtske masaže, 
športnim trenerjem ter drugim iz podobnih področij. 
Primeren je tudi za študente višjih letnikov omenjenih 
področij.



Jimmy Michael, diplomant uni-
verzitetnega programa osteopa-
tije (BSc (Hons) Osteopathy), 
univerzitetnega programa špor-
ta in vadbe (BSc (Hons) Sports 
& Exercise Science) in progra-
ma medicinske akupunkture 
(Dip. Medical Acupuncture). 
Pridobil je tudi diplomo špor-
tnega in terapevtskega maserja 
(BTEC Dip. Sports & Remedial 
Massage).
Michael ima 10 let izkušenj s poučevanjem na področju 
zdravja in fitnesa. Svoje znanje in izkušnje z veseljem in 
ponosom deli z drugimi. 

Mednarodno priznana pre-
davatelja sta avtorja knjižne 
uspešnice Osteopathic and Chi-
ropractic Techniques for Manual 
Therapists. 

Med njune reference sodijo tudi 
klubi angleške Premier lige.

•	 Klasifikacija artikulacijskih tehnik.
•	 Kontraindikacije.
•	 Terapevtova drža in pozicioniranje.
•	 Vaje za razvijanje tehničnih veščin.
•	 Izvajanje artikulacijskih tehnik na hrbtenici. 
•	 Izvajanje artikulacijskih tehnik na sklepih. 

Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 3 dni: 

•	 v petek, 11. oktobra 2019 od 9. do 16.30 ure,
•	 v soboto, 12. oktobra 2019 od 9. do 16.30 ure,
•	 v nedeljo, 13. oktobra 2019 od 9. do 16.30 ure. 

Seminar bo potekal v na-
ših učilnicah na Ptujski 
19, v Ljubljani (Bežigrad, 
srednji vhod). Pred stav-
bo je dovolj brezplačnih 
parkirnih mest. Opis poti 
z avtomobilom ali avto-
busom iz različnih smeri 
si oglejte na www.manu-
alnaterapija.si v rubriki 
Ostalo, Kontakt. 

Certifikat in vpis v register

Vsebina seminarja

Giles Gyer, diplomant univer-
zitetnega programa osteopati-
je (BSc (Hons) Osteopathy) in 
programa medicinske akupun-
kture (Dip. Medical Acupunc-
ture). Pridobil je tudi diplomo 
športnega in terapevtskega ma-
serja (BTEC Dip. Sports & Re-
medial Massage).
Gyer dela na področju zdravja 
in fitnesa več kot 10 let. Poleg 

diplom je prejel tudi nagradi za klinično raziskovanje 
in posebne dosežke. Kot odlično podkovan strukturni 
osteopat pri svojih tretmajih kombinira različne reha-
bilitacijske tehnike. Dela s pestro paleto pacientov, od 
uradnikov do športnikov mednarodnega formata.

Na koncu seminarja prejmete 
mednarodni certifikat Osteon 
Manual Therapy Training.

Vsi udeleženci ste vpisani v 
register izvajalcev artikulacije 
hrbtenice in sklepov, voden v 
Akademiji za manualno tera-
pijo.

Več o predavateljema ...

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem 
jeziku. Svetujemo, da pred začetkom seminarja osvežite 
znanje anatomije in fiziologije ter osnovnih tehnik mobi-
lizacije sklepov. 

Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s seboj 



AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@manualnaterapija.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03108-1000438793

www.manualnaterapija.si

www.facebook.com/manualnaterapija

Veselimo se srečanja z vami!

Cena in način plačevanja

Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam 
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo 
za seminar. 

Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnatera-
pija.si v rubriki Seminar artikulacije hrbtenice in skle-
pov in nam jo izpolnjeno pošljete na info@manualna-
terapija.si.

Zadnji rok za prijavo na seminar je 1. oktober 2019.

Postopek in rok prijave

Kontakt

V primeru zgodnje prijave in plačila, tj. 1 mesec in več 
pred pričetkom seminarja, znaša cena seminarja 520 € 
in vključuje 22 % DDV, delovno gradivo in delovni ma-
terial. Za kasnejše prijave znaša cena seminarja 590 €.

Seminar je treba poravnati do roka prijave oz. do za-
sedbe mest. Pred vplačilom nas obvezno pokličite, da 
preverimo, če je še kakšno prosto mesto!

Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega semi-
narja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli se-
minar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni 
pred začetkom seminarja. 

Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije 
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št. 
03108-1000438793, sklic na številko 00 12. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

Zakaj se udeležiti seminarja?

1. Ker imate enkratno priložnost, da se naučite ar-
tikulacijo hrbtenice in sklepov od največjih moj-
strov, in to kar doma; 

2. ker se boste z artikulacijo hrbtenice in sklepov na-
učili varno in učinkovito doseči večji in bolj tekoč 
razpon gibljivosti v spinalnih in perifernih sklepih; 

3. ker boste usvojili novo veščino, ki jo boste lahko 
takoj uporabili v svoji klinični praksi;

4. ker boste lahko to fantastično tehniko vključili v 
vaše tretmaje, kar vam bo omogočilo hitrejše in 
boljše rezultate; 

5. ker je znanje artikulacijskih tehnik (z dokazilom)
pogoj za pristop k nekaterim drugim seminarjem iz 

prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in mali-
co. Med odmori vam bo na voljo sveže sadje, v pritličju 
stavbe je tudi avtomat s prigrizki in napitki.

področja manualne terapije.
6. ker skrbimo za vas tudi po koncu seminarja, saj sta 

vam na voljo neomejena vadba v naših prostorih 
ob uporabi naših terapevtskih miz – vse brezplačno!


