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Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému: 
 

Funkčná manuálna medicína 

 
Kurz 1 - Podstata Funkčnej manuálnej medicíny 

 

 

 
 
 

Prednášajúci:              doc.MUDr. Miroslav Tichý  

     

  
Termín konania:               14– 15.03. 2020  (09:00-17:00) 

                                                

   

 
Miesto konania :                   AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava 

 

Cena:                 do 1.2.2019 - 160 EUR 

                                                od 1.2.2019 - 180 EUR  

     

Počet účastníkov:   25  

 

 

 

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. V kurzu bude najskôr 

vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa 
chová kĺb zdravý, kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené 
pravidlá pre zreťazenie porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení 

vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktickej časti kurzu sa účastníci naučia 
vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbnu vôlu na vybraných končatinových 
kĺboch a kĺboch osového orgánu. 
 

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej 

komory fyzioterapeutov.  

 

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, 

číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 

760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).  
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Program kurzu: 

 

Sobota 
9.00 – 9.30  Teória 

Nejvýznamnejšie novinky v FMM – Tichý 

 

9.30 – 10.15 Teória 

Vyšetrenie kolenných kĺbov do rotácie, nácvik hladania fyziologickej bariéri a vyšetrenie  

kĺbnej vôle, aplikácia na ďalšie končetinové kĺby 

 

10.15–11.00   Prax 

Vyšetrenie kolenných kĺbov do rotácie, nácvik hladania fyziologickej bariéri a vyšetrenie  
kĺbnej vôle, aplikácia na ďalšie končetinové kĺby 

 

11.00 – 12.00 Teória 

Vyhodnotenie palpačných nálezov podľa pravidiel FMM Tichý 

 

12.00 – 13.00 Obed 

 

13.00 – 15.00 Teória 

Odvodenie typických príznakov peo chovanie zdravého, funkčne zablokovaného a  

štrukturálne narušeného kĺbu 

 

15.00 – 16.30 Prax  

Vyšetrenie všetkých úsekov chrbtice podľa postavenia tŕňových výbezkov, rozsahov pohybu 

a kĺbnej vôle, vyšetrenie rebier 

 

16.30 – 17.15 Teória 

Vyhodnotenie palpačných nálezov, stanovenie diagnóz podľa pravidiel FMM – Tichý,  

diferenciálna diagnostika, terapia štrukturálnych porúch 

 

 

17.15 – 18.00 Prax 

Vyhodnotenie palpačných nálezov, stanovenie diagnóz podľa pravidiel FMM – Tichý,  

diferenciálna diagnostika, terapia štrukturálnych porúch 

 

  

 

Nedeľa 
 

8.00 –  8.30 Teória 

Opakovanie z predchádzajúceho dňa 

 

8.30 –  9.30 Teória 

Viscerovertebrálne vzťahy, autonómna inervácia končatín 

 

9.30 – 11.00   Prax 

Diagnostika a reflexná terapia viscerovertebrálnych vzťahov  

 

11.00 – 12.00 Teória 



A – O skĺbenie – anatómia, funkcia, princíp vyšetrenia rozsahov pohybu a kĺbnych vôli,  
 

12.00 – 13.00 Prax 

Praktické vyšetrenie A – O skĺbenia, vyhodnotenie výsledkov vyšetrenia, diferenciálna 

diagnostika, terapia   

 

13.00 – 14.00 Diskusia a záver 


