
SINIŠA POZNIĆ

PRIJAVI SE TUKAJ: HTTPS://1KA.ARNES.SI/PNFPRIJAVA

Predavatelj

magister fizioterapije, mednarodni PNF inštruktor

Lokacija:
         

Objekt Livade 1.0, 
Livade 4, Izola

Termin:  
            

PNF 1: 10. 1. - 14. 1. 2023
PNF 2: 24. 1. - 28. 1. 2023

Certifikat, pridobljen na tečaju, je veljaven tudi v tujini. 

Tečaj bo potekal 
v angleškem jeziku 

od 9. do 18. ure. 
 

UP Fakulteta za vede o zdravju organizira

https://1ka.arnes.si/PNFPRIJAVA


PNF (Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija) je specialističen,
fizioterapevtski koncept, ki preko stimulacije vseh receptorjev v telesu spodbuja
koordinirano gibanje in optimizira nadzor motorike. Koncept sloni na pozitivnem
pristopu do pacienta in prenosu terapije v vsakodnevno življenje, ter izkoriščanju
pacientovih sposobnosti za krepitev šibkejših delov telesa po poškodbah ali
bolezenskih stanjih živčno-mišičnega sistema. Zaradi povečane senzorike se
pacient svojega telesa in gibanja bolj zaveda, celoten živčno-mišični sistem pa
postane bolj prilagodljiv na vplive okolja, tako da lahko reagira različno v različnih
situacijah. Obravnava poteka z različnimi tehnikami in v različnih položajih, s
povečevanjem zahtevnosti nalog. Koncept je zelo učinkovit pri ortopedskih,
travmatoloških in nevroloških bolnikih.

Na usposabljanju se bodo udeleženci spoznali s filozofijo, osnovnimi principi in
procedurami za facilitacijo ter primerljivimi tehnikami, izvajala se bo tudi
demonstracija pregleda in obravnave s pripravo načrta terapij. Znanje je primerno
za področje nevrologije, ortopedije, pediatrije in geriatrije. 

PRIJAVA IN CENA TEČAJA
 
 

Prijave potekajo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 21. 12. 2022 preko spletnega
obrazca https://1ka.arnes.si/PNFPRIJAVA 

Cena tečaja PNF 1+2 je 1.100 € (brez DDV). Za študente fizioterapije je cena ob
upoštevanju 10% popusta 990 € (brez DDV). Za pridobitev certifikata je obvezna
udeležba na obeh modulih PNF 1 in PNF 2. V primeru, da z dokazilom izkazujete že
opravljen modul PNF 1, se lahko udeležite samo modula PNF 2, v tem primeru je
cena modula 550 € (brez DDV). 

Tečaja se lahko udeležijo diplomirani delovni terapevti, diplomirani fizioterapevti,
magistri fizioterapije ter doktorji medicine. Tečaja se izjemoma lahko udeležijo
tudi študenti fizioterapije, ki imajo vse opravljene študijske obveznosti razen
diplome. Ob prijavi je potrebno posredovati potrdilo o izobrazbi.

Tečaj se bo izvajal v primeru najmanj 8 udeležencev. 

Vaša prijava na tečaj je potrjena s plačilom kotizacije. Navodila glede plačila ter
informacije v primeru odpovedi udeležbe prejmete ob vaši prijavi po e-pošti.

Kontaktna oseba za tečaj: Dea Salamon Novaković, dea.salamon@fvz.upr.si, 051 444 227
Info o prijavi: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, 05/ 662 64 70

 
VABLJENI!

http://www.ipnfa.org/
https://1ka.arnes.si/PNFPRIJAVA
mailto:mariza.bulic@fvz.upr.si

