
Mnogi ljudje trpijo zaradi glavo-
bola in migrene, ne da bi zanju 
našli rešitev. Pogosto pa pri tem 
spregledajo »mehanični« vzrok 
za različne vrste glavobola. Mi-
šična napetost v vratu in ramenih 
je lahko glavni dejavnik in je po-
gosto osnovni vzrok za bolečine 
v glavi in sklepih. 

Ljubljana,
22. – 23. maj 2021

OSTEOPATSKA 
OBRAVNAVA
Glavoboli in TMS

seminar

Osteopatija, glavoboli in TMS

Izvajalci, predavatelj in jezik 
Seminar bo v sodelovanju z Društvom za fizioterapevte 
in manualne terapevte Slovenije izvedla Akademija za 
manualno terapijo.
Predavatelj na seminarju bo vrhunski in mednarodno 
priznani angleški osteopat David Lintonbon.
Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Temporomandibularni sklep (čeljustni sklep - TMS) 
je najbolj uporabljan sklep v telesu, saj je odgovoren 
za gibanje čeljusti in odpiranje ter zapiranje ust. Znaki 
in simptomi motenj TMS lahko vključujejo bolečine v 
vratu in/ali togost vratu, bolečine v ramenih, ušesih, gla-
vobole, etc. 
Osteopatija je lahko zelo učinkovita pri reševanju težav s 
sinusnimi glavoboli, migrenami in z bolečinami v TMS, 
saj deluje tako, da obnovi normalno gibljivost sklepov in 
zmanjša mišične napetosti.  

Andrew Taylor Still (1828-1917) - oče 
osteopatije.

Pogoji za udeležbo
Seminar je namenjen fizioterapevtom in drugim zdra-
vstvenim delavcem, diplomantom Akademije za manu-
alno terapijo, maserjem športne in terapevtske masaže, 
športnim trenerjem in drugim iz podobnih področij. 
Seminar je primeren tudi za študente višjih letnikov 
omenjenih področij.
Za strokovnjake iz fizioterapije in drugih zdravstvenih 
ved ter za diplomante Akademije za manualno terapijo 
pogojev za udeležbo na seminarju ni. Ostali se mora-
te predhodno udeležiti tečaja mobilizacije hrbtenice in 
sklepov (več na www.higeja.si v rubriki Tečaj mobilizaci-
je hrbtenice in sklepov) ali dostaviti dokazilo o pridoblje-
nem znanju mobilizacijskih tehnik.



David Lintonbon, DO (Oste-
opathy), PG Cert Clin Ed.
David Lintonbon je leta 1985 
diplomiral na British School 
of Osteopathy (BSO) v Lon-
donu. Na šoli je poučeval tudi 
legendarni osteopat Laurie 
Hartman, ki ga je naučil veli-
ko manipulativnih osteopat-
skih tehnik. Po diplomi je de-
loval na zahodu Anglije, kjer 
je pri delu z igralci iz različnih 
nogometnih in rugby klu-

bov razvil nadaljnje osteopatske tehnike za zdravljenje 
športnih poškodb. V tem času je na Brighton University 
diplomiral še iz kliničnega poučevanja.

Več o predavatelju ...

Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 2 dni. 

•	 v soboto, 22. maja 2021 od 9. do 18. ure,
•	 v nedeljo, 23. maja 2021 od 9. do 18. 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

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 
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.

Na koncu seminarja prej-
mete certifikat Akademije 
za manualno medicino in 
ste vpisani v njen register 
izvajalcev osteopatske 
obravnave glavobolov in 
TMS-ja.

Po vrnitvi v London je Lintonbon leta 1996 začel delati 
na British School of Osteopathy (BSO). Dve leti je sode-
loval tudi z nogometnim klubom Manchester City FC 
z namenom razviti program usposabljanja za njihove 
fizioterapevte, kot pomoč pri zdravljenju ekipe. Zara-
di olimpijskih iger v Londonu leta 2012 je sodeloval s 
proizvajalcem medicinskih izdelkov Cetu. Kot rezultat 
sodelovanja je nastal Cetuem - protivnetni gel za bole-
čine v sklepih in mišicah.
Je avtor številnih videov, 
DVD-jev in knjig, med 
njimi tudi DVD-ja o oste-
opatski tehniki, ki se še 
danes uporablja za pouče-
vanje študentov osteopati-
je in drugih terapevtov ter 
serije šestih elektronskih 
knjig The Art of HVT, ki 
so med strokovnimi te-
rapevtskimi knjigami že 
vrsto let prava uspešnica.
Danes dela ta vrhunski strokovnjak tudi na London 
School of Osteopathy kot klinični mentor in predava-
telj, v svojih klinikah v Londonu (Integrated Medical 
Centre) in Haywards Heathu (Awbrook Lodge), ves čas 
pa je tudi gostujoči predavatelj po vsem svetu.

Vsebina in cilji seminarja
Na seminarju se boste naučili sofisticiranih terapevtskih 
pristopov pri reševanju težav z glavoboli, migrenami 
in bolečinami v TMS-ju, ob upoštevanju vseh vidikov 
strokovne prakse. 
Zlasti se boste:
•	 seznanili z biomehaniko glave na popolnoma inte-

griran način - tako funkcionalno kot tudi v obrav-
navanih disfunkcijah,

•	 osredotočili na protokole za zdravljenje TMS-ja, 
glavobolov in migrenskih glavobolov,

•	 seznanili z miti o TMS-ju,
•	 seznanili s sedanjimi metodami izvajanja struktur-

ne mobilizacije in kranialnih tehnik v povezavi s 
cervikalno-prsno in vratno-mandibularno regijo,

•	 naučili izvajati celoten spekter ročnih terapevtskih 
tehnik, jih prilagajati potrebam pacienta na podlagi 
strokovnega znanja in načel,

•	 naučili integrirati nova znanja v trenutni model 
dela in ustvariti učinkoviti terapevtski program.

Predavatelj uživa ugled osebe, ki na dostopen način 
predstavi različne strategije in načine vključevanja 
pridobljenega znanja in praktičnih vaj v klinično pra-
kso. Predstavljena vsebina bo temeljila na znanstvenih 
spoznanjih, ki temeljijo na dokazih, in na lastnih boga-
tih kliničnih izkušnjah.

VHOD



AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Seminar osteopatska obravnava izvajamo:
v naših učilnicah na Ptujski 19 v Ljubljani.

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
Cena seminarja znaša 350 € in vključuje 22 % DDV, de-
lovno gradivo in delovni material. 
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 33. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

1. Ker imate enkratno priložnost, da se osteopatske 
obravnave naučite od svetovno znanega in pri-
znanega strokovnjaka, profesorja in praktika, in 
to kar doma; 

2. ker vam pri uporabi tehnik zagotavljamo visoko 
stopnjo varnosti in usposobljenosti; 

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

4. ker se boste seznanili z znanstvenimi dokazi in 
aktualnimi raziskavami na tem področju;

5. ker pravilno izbrane in ustrezno izvedene tehnike 
dosežejo hitre, včasih tudi takojšnje rezultate; 

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!

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 Osteopatska obravnava glavo-
bolov in TMS-ja in nam jo izpolnjeno pošljete na info@
manualnaterapija.si.

Zadnji rok za prijavo na seminar je 20. maj 2021.

Zakaj se udeležiti seminarja? 

Postopek in rok prijave

Kontakti


