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REKLAMA
Szanowni Państwo,
Podczas codziennej praktyki muszą się Państwo zmierzyć ze schorzeniami pacjentów oraz ich bólem i
cierpieniem. Skuteczna terapia wymaga trafnej diagnozy, wyboru odpowiedniej metody rehabilitacji, a
przede wszystkim praktycznej pracy z pacjentem i wykonywania wielu ćwiczeń.
Tymczasem, mimo dynamicznego rozwoju metod rehabilitacyjnych, brak jest opracowań pokazujących
praktyczne zastosowanie poszczególnych metod. Materiały publikowane dla fizjoterapeutów w dużej
mierze są opracowaniami teoretycznymi, a przedstawiane w nich rozwiązania często nie mają
bezpośredniego odniesienia do codziennej pracy z pacjentem.
Dlatego też, bazując na wiedzy i doświadczeniu najlepszych fizjoterapeutów, przygotowaliśmy pierwsze na
rynku tak praktyczne czasopismo przedstawiające zarówno najskuteczniejsze metody rehabilitacji, jak i
studia przypadków z dobranymi do konkretnych sytuacji programami rehabilitacyjnymi.

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY NA ROK
2013

PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
W naszym miesięczniku przygotowanym przez zespół ekspertów przedstawiamy m.in.:
wskazówki i sprawdzone rozwiązania dotyczące skutecznych metod rehabilitacji, w tym m.in.: PNF,
Mulligan concept, Kinesiology Taping, Terapia Manualna wg Ackermanna, NDT Bobath,
Kaltenborn, McKenzie MDT, MO Cyriax,
zdjęcia przedstawiające konkretne ćwiczenia wraz z opisami w jakich sytuacjach dane ćwiczenie
przynosi najlepsze efekty,
konkretne przypadki schorzeń pacjentów zgłaszających się do Państwa gabinetów - od diagnozy,
przez zalecenia do rehabilitacji w gabinecie, po gotowe wskazówki i zestawy ćwiczeń do
skopiowania i przekazania pacjentowi,
wskazówki dotyczące najczęściej zgłaszanych przez naszych czytelników przypadków, m.in. z
zakresu ortopedii i traumatologii, rehabilitacji w neurologii i neurochirurgii oraz w wadach postawy i
skoliozach,
najnowsze osiągnięcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii na świecie, w tym zarówno z krajów
europejskich, jak i z USA.

ĆWICZENIA Z ATLASU RUCHOWEGO
Przykłady ćwiczeń w konkretnych schorzeniach, które
pacjent powinien wykonywać w domu jako kontynuacje
fizjoterapii

Rehabilitacja w Zespole Górnego Otworu Klatki
Piersiowej (TOS)
Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu zespołu
rzepkowo-udowego

O CZASOPIŚMIE

OPISY PRZYPADKÓW
Przykłady terapii z zastosowaniem wybranej metody
fizjoterapeutycznej w konkretnych schorzeniach wraz z
propozycją programu terapeutycznego dopasowanego do
danego pacjenta.

Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej
endoprotezoplastyce stawu kolanowego
Kinesiology taping” – teoria, metodyka,
przykładowe aplikacje w konkretnych
dysfunkcjach
Profilaktyka i terapia bólu odcinka lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa u kobiet w okresie ciąży.

FIZYKOTERAPIA
Przedstawienie nowoczesnych technologii w fizykoterapii
wraz z zastosowaniem w wybranych schorzeniach.

Zastosowanie zabiegów fizykalnych w chorobie
zwyrodnieniowej stawów kolanowych
Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w
praktyce fizjoterapeutycznej

POLECAMY
Twoja ankieta w 3 krokach

W poprzednim numerze
Technika neurostrukturalnej
integracji –...
Fizykoterapia w skoliozach (Dr
Agnieszka...
Wady stóp u dzieci, sposób badania
– opis...

W bieżącym numerze
therapie Leipzig 2013 - wiodące w
Europie...
Innowacje w rehabilitacji są...
TERAPIA CRANIOSACRALNA...
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W następnych numerach
Fizykoterapia po wszczepieniu w
kręgosłup implantów dysku
Rehabilitacja po
endoprotezoplastyce stawu
biodrowego
Rehabilitacja pacjenta w zespole
bólowym kompleksu szyjnoramiennego
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