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Цел на едукативниот престој беше
- запознавање со новини во веке 
постоечките методи на работа, 
- усвојување на нови методи на 
работа во медицинската 
рехабилитација.



Области од интерест
- Детска рехабилитација
- Ортопедска рехабилитација,
- Конзервативен третман кај болни 
состојби на рбет.



За таа цел имав подготвено 
соодветен распоред од Department 
of Physical Medicine and 
rehabilitation.







Детска рехабилитација

CHAMP program,
рехабилитација на деца со 
церебрална парализа, хемиплегична 
форма,
- трае три недели,  
- има можности да се применува 
бидејки не захтева нова опрема или 
финансиски средства.



Brachial plexus program

Конзилијарен приод од физијатар, неврохируг и ортопед ( 
во подоцнежната фаза)
Се користи соодветен алгоритам по кој се одлучува 
начинот на лекување.
Програмот за вежби од физикалната терапија се 
спроведува и кај нас ( со соодветни подобрувања во 
едукација на родителите).
Во соработка со неврохирурзите децата се оперираат 
помеѓу 3-9 месец со многу добри резултати.
Оперативните зафатати што ги изведуваат ортопедите се 
комплексни .





Рехабилитација кај деца со Церебрална 
парализа
Стандардни техники за вежби за 
неуромоторен развој,
Употреба на Amp. Botox кај деца со 
спастицитет  ( ова би можело да се 
спроведува и кај нас бидејки не захтева 
големи финансиски средства, а има 
добри резултати)



Проценка и тестирање на децата пред и во 
фаза на рехабилитација со стандардни, 
признати меѓународни тестови

Peabody Developmental Motor Scales 2
Alberta Infant Motor Scale
Test of Infant Motor Performance
Тестовите се корисни за евалуација и 
следење на прогресот кај децата, како и при 
проценка на соодветен инвалидитет, при 
одредување на социјална помош.



Ортопедска рехабилитација

Преоперативна едукација на пациенти пред 
имплантирање на зглобна протеза
Постоперативна рехабилитација и едукација 
кај пациенти со имплатирана зглобна 
протеза.
Постоперативна рехабилитација на пациенти 
со хирургија на рака.
Интрартикуларни инекции со помош на 
Ултразвук.







Лекување на пациенти со болка во рбет
Spine Clinic
– Флуорографско инектирање на анестетик и 
кортикостероид  - нервно, епидурално или 
дискално , во предел на цервикален, 
лумбален рбет, сакроилијачни зглобови.
- Аблација на нерв со радиофреквенција.

Постоперативна рехабилитација кај пациенти  
со лумбална  и цервикална хирургија.
Едукација на пациенти по хирургија на рбет.
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